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presentació

Camí del centenari de Casa Amèrica Catalunya (abril de 2011), presentem la 

memòria d’activitats corresponent als anys 2008 i 2009 amb el convenciment 

d’haver estat treballant en la direcció adient per a que la institució es col·loqui al 

lloc que li correspon de cara a l’emblemàtic aniversari que l’espera. Des de la transformació 

començada el 2006 amb el naixement de la Fundació Casa Amèrica Catalunya, el trajecte 

recorregut ens permet pensar que cada cop aportem majors respostes a les inquietuds dels 

qui, durant els últims cent anys, i partint de la cultura com a base d’intercanvi, treballaren 

per la necessària consolidació dels vincles que uneixen Catalunya amb Amèrica Llatina... i 

Amèrica Llatina amb Catalunya ja que, tal com va deixar dit el poeta, “tanta distància hi 

ha d’aquí cap allà com d’allà cap aquí”.

La memòria que tenen a les seves mans resumeix les activitats que desenvolu-

pàrem en el decurs d’aquests dos darrers anys. A poc que tinguin el detall de fullejar-la, 

comprovaran que la programació dissenyada per aquest període va abraçar un formidable 

ventall de personalitats de tots els àmbits i països, associacions i comunitats, temàtiques i 

formats. Arribats en aquest punt, cal incidir en el creixent salt quantitatiu i qualitatiu que 

continua experimentant el conjunt de les convocatòries i de les iniciatives presentades per 

la Fundació Casa Amèrica Catalunya. L’esforç per coordinar propostes sòlides, interdiscipli-

nàries, actuals, variades, complementàries i àdhuc arriscades pel fons o per la forma, se’ns 

ha plantejat com a ineludible per tal d’acomplir amb les tasques que adquirirem a manera 

de compromís. 

Naturalment, el primer propòsit sempre ha estat, és i haurà de ser en l’esdeve-

nidor, el d’enfortir els lligams que ens apropen en la distància que imposa l’Atlàntic, però 

darrere d’aquest principi fonamental sorgeixen amb força i determinació altres objectius. 

En aquest sentit, convé subratllar la progressiva aposta per afavorir complicitats amb les 

nombroses i actives entitats llatinoamericanes arrelades a Catalunya. De fet, ja  ens delatà 

en aquesta aspiració l’acord adoptat el juny del 2006, quan optàrem per recuperar el nom 

que, a començaments del passat segle, el 1911, escolliren els nostres fundadors per a la 

institució: Casa América de Barcelona. Sembla innecessari aturar-s’hi en els significats que 

aplega el concepte “casa”. Mantenim el nostre desig de col·laborar, escoltar, assessorar 
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i, al cap i a la fi, rebre i atendre com cal a totes aquelles entitats i persones que desitgin 

establir contacte amb nosaltres i vincular-nos als seus projectes o inquietuds des de la pro-

fessionalitat.

En aquest capítol de cooperació i entesa resulta imprescindible esmentar el paper 

que desenvolupen les diverses representacions consulars acreditades a Barcelona. La seva 

notòria predisposició al desenvolupament d’un diàleg molt fluid ha afavorit, sense dubte, 

l’intercanvi, el coneixement de realitats de vegades ignorades i, per tant, el respecte mutu 

des de la riquesa de la diversitat. 

Els objectius que hem anat adquirint han estat compartits pels nostres patrons 

fundadors institucionals: el Ministeri de Afers Exteriors i de Cooperació del Govern de 

Espanya a través de la Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupa-

ment (AECID), la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, i no institucionals: 

els socis de l’Institut Català de Cooperació Iberoamericana (ICCI). I en aquest camí hem 

també de recordar també de forma destacada les col·laboracions amb la Diputació de 

Barcelona, la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), la Fundació Carolina, el CIDOB 

o la Casa de América a Madrid, amb qui accentuem dia rere dia la suma d’energies en 

l’objectiu de difondre les cultures que conformen la Comunitat Iberoamericana de nacions. 

El suport que ens han donat ha estat absolutament decisiu per arrelar el creixement sostin-

gut de Casa Amèrica Catalunya i per poder emprendre amb llibertat i humil entusiasme la 

tasca que dóna sentit a la nostra institució. 

Avui, immersos en la conjuntura mundial que marca el començament de la 

segona dècada del segle XXI, agraïm la confiança que se’ns ha donat i renovem el desig 

de continuar la feina encomanada amb la mateixa il·lusió i empeny que caracteritzà a tots 

aquells que començaren a fer possible la celebració d’un centenari que ja veiem a tocar. 

Però això ja queda per a una altra memòria.

Antoni Traveria,

Director General Casa Amèrica Catalunya    
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L’Acta Fundacional gairebé fa 100 anys
Ni gairebé un any. Amb prou feines uns mesos per acomplir el centenari de Casa 

Amèrica Catalunya, nascuda, segons l’acta fundacional del 10 de març del 1911, a 

l’hora hora justa del migdia, dels Comités Gestores de la Sociedad Libre de Estudios 

Americanistas i del Club Americano. Algú, costum de l’època, no tan remota com 

podria semblar-nos el caràcter amanuense, va escriure de manera textual: “siendo 

las doce del mentado día, meridiano el sol, entre el boscaje del jardín, con el encanto 

y la gracia que ponen en él bellas mujeres, ha hecho su entrada en la expresada 

casa, que desde hoy queda exornada con el nombre vasto y luminoso de Casa de 

Amèrica...”.

Passatge Méndez Vigo. Més cèntric, gairebé impossible. Entre Roger de Llúria 

i Via Laietana, un més dels elegants palauets allà edificats, a una passa del Passeig 

de Gràcia. Els promotors de la iniciativa es van sentir en la necessitat de deixar per 

escrit el seu desig en aquesta acta: “Desde dos años ha, un núcleo de españoles y 

americanos, no diré entusiastas, pues sería banal, pero sí tenaces, decididos a sellar 

la fraternidad trasatlántica tan decantada por poetas y prosistas venía trabajando 

con ahínco para crear un casal, para edificar una morada solariega que encienda el 

ánimo, fecunde los amores y avive la voluntad que ha menester el ideal referido...”. 

Un segle després, l’esma, aquesta empenta dels fundadors no s’ha esvaït gens ni 

mica. Aquí seguim, treballant amb fal·lera cada dia. 

acta fundacional
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1/4 En els dos extrems de la pàgina, sengles instantànies de la primera seu de la Casa de América, una més de las preci-
oses construccions del Passatge Méndez Vigo. 2 Imatge del jardí del Passatge Méndez Vigo. A la dreta, en segon terme, 
un de los promotors de la Casa, el senyor Rafael Vehils. 3 En el centre, grup de socis en els primers mesos. Ràpidament, 
arribarien als cinc-cents associats.

AQUELLS PRIMERS ANYS

On avui s’alça el Col·legi Italià, al Passatge Méndez Vigo, i altres generacions de bar-

celonins conegueren la seu del F.C. Barcelona, nasqué Casa Amèrica Catalunya. El 

seu històric recorregut va generar, en Sant Jordi del 2007, una publicació titulada Un 

trajecte centenari, que repassava els detalls d’una vida no sempre fàcil, coherent amb 

els temps accidentats del segle XX i als avatars del progrés en el XXI. Avui, en els dies 

de les noves tecnologies, tot ha canviat de tal manera que mereix veure on érem per 

apreciar on ens trobem. Tempus fugit, d’acord, però la petjada dels pioners roman i 

el seu esperit, aventurer i decidit, ens acompanya en el treball d’avui, quan veiem el 

centenari a tocar. Del e 1911 al 2011. Un segle no és res. I és moltíssim.
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1 Foto de la Junta de senyoretes auxiliars de la Casa de América de Barcelona, poc després de ser inaugurada. 2/4 Socis i convidats arribats en carruatges de l’època 
posen a l’entrada o als jardins durant les primeres recepcions realitzades fa quasi cent anys. 3 Projecte arquitectònic del 1919, creat por Eduardo Sánchez i propulsat per  
Francesc Cambó, que mai no arribaria a ser construït a la Porta de la Pau, prop del Passeig Colom.
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VISITANTS IL·LUSTRES

El president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, va assenyalar la integra-

ció de la immigració com a una de les prioritats de l’acció de govern de l’adminis-

tració autonòmica. En una entrevista al programa “En días como hoy”, de Ràdio 

Nacional d’Espanya, realitzat en directe des de l’auditori de Casa Amèrica Catalu-

nya, va informar que a Catalunya ja s’havien emès més de 7 milions i mig de tar-

getes sanitàries, el barem més real per conèixer quanta gent resideix en el territori. 

S’estimava aleshores que el 13,5% de la població catalana era immigrant, sent el 

col·lectiu llatinoamericà –almenys, mig milió de persones– el més nombrós.

El nou ambaixador de Colòmbia a Espanya, Carlos Rodado, i la cònsol de Colòm-

bia a Barcelona, Juana Inés Díaz Tafur, van mantenir a Casa Amèrica Catalunya 

una reunió amb representants dels sectors de la cultura i les arts del col·lectiu 

colombià establert a Catalunya. Carlos Rodado va explicar que els objectius fona-

mentals de la seva missió a Espanya eren potenciar les relacions comercials i 

culturals entre Espanya, Catalunya i Colòmbia. 

El president de la Generalitat 
de Catalunya, José Montilla, 
participa des de Casa Amèrica 
Catalunya en un programa
de Ràdio Nacional d’Espanya

1 de febrer de 2008

Carlos Rodado, ambaixador
de Colòmbia a Espanya

4 de juny de 2008
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VISITANTS IL·LUSTRES

Abans de protagonitzar la multitudinària presentació de “Espejos”, el seu darrer 

llibre, l’escriptor uruguaià Eduardo Galeano va visitar la seu de Casa Amèrica 

Catalunya i va estampar la seva signatura, amb dedicatòria inclosa, al Llibre 

d’Honor de l’entitat.

El vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Josep-Lluís Carod-Rovira, va visi-

tar la seu de la Fundació Casa Amèrica Catalunya, on va mantenir una reunió de 

treball amb el director i l’adjunta a direcció de l’entitat, Antoni Traveria i Marta 

Nin respectivament. A la trobada també hi va assistitr Roser Clavell, secretaria 

d’Afers Exteriors del Govern català i aleshores presidenta del Patronat de la 

Fundació Casa Amèrica Catalunya. Carod-Rovira, de qui es coneguda la seva 

ferma vocació americanista, va estar informat d’algunes de les iniciatives més 

rellevants de la institució.

Antanas Mockus, exalcalde de Bogotà (1995-1997 i 2001-2003), fi lòsof i mate-

màtic, va participar a Barcelona en el Fòrum Iberoamericà sobre Seguretat Ciu-

tadana, Violència i Polítiques Públiques en l’àmbit local i va visitar Casa Amèrica 

Catalunya. 

Eduardo Galeano

22 d’abril de 2009

Josep-Lluís Carod-Rovira,
vicepresident de la
Generalitat de Catalunya

12 de juny de 2009

Antanas Mockus,
exalcalde de Bogotà 

18 de juliol de 2009
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LLIBRE DE SIGNATURES

1 Dedicatòria del periodista i escriptor uruguaià Eduardo Galeano,
una de les personalitats més autoritzades en la literatura iberoamericana.

2 Dedicatòria de l’actual conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació
de la Generalitat de Catalunya, Joan Manuel Tresserras.

16



LLIBRE DE SIGNATURES

1 Dedicatòria de la periodista i escriptora mexicana Lydia Cacho.
2 Dedicatòria del president d’ERC i actual vicepresident del govern català, 
Josep Lluís Carod-Rovira.
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LLIBRE DE SIGNATURES

1 Dedicatòria de l’exalcalde de Bogotà i aspirant
a la presidència de Colòmbia, Antanas Mockus.

2 Dedicatòria de l’expresident de Bolívia, Carlos A. Mesa.
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LLIBRE DE SIGNATURES

1 Dedicatòria del novel·lista i poeta colombià,
Álvaro Mutis.
2 Dedicatòria del vicepresident de Colòmbia,
Francisco Santos.
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LLIBRE DE SIGNATURES

1 Dedicatòria de l’exministre de Defensa i aspirant a la 
presidència de Colòmbia, Juan Manuel Santos.

2 Dedicatòria de Vicente Fox, expresident de Mèxic.
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LLIBRE DE SIGNATURES

1 Dedicatòria de l’exministre d’Economia de l’Uruguai, 
Álvaro García.
2 Dedicatòria de l’integrant del grup de música i humor
Les Luthiers, Daniel Rabinovich.
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1 Cues a l’exterior del Teatreneu durant la II Setmana de l’Humor Llatinoamericà. 2 Interior del Teatreneu abans d’una 
de les sessions de la Setmana de l’Humor, amb el “no hi queden entrades” com a constant. 3 Entrada de Casa Amèrica 
Catalunya, a Còrsega, 299, abans d’inaugurar una de les nostres exposicions. 4 Espera a l’exterior de la nostra seu abans 
d’acomodar als assistents. 

UNA SEU PROU CONEGUDA

Ens veiem a Còrsega, 299
“Ens veiem a Còrsega, 299” no és cap crit de guerra, només faltaria... Però si resulta ja un 

xiuxiueig de complicitat cultural pràcticament diari. En el decurs dels darrers cinc anys, els 

nostres visitants –o millor seria parlar obertament dels nostres còmplices–, ens han acom-

panyat en aquesta aventura del saber i del coneixement, del pont eternament estès entre 

Catalunya i Llatinoamèrica, sense fallar mai i sense protestar ni un sol cop. Ans el contrari; 

el seu suport ha estat constant, total. De vegades, fi ns i tot fora mida i desbordant. I la 

seva resposta, energia per continuar fi dels al nostre camí, amb desig de seguir i progressar 

donant-los raons per perseverar en la fi delitat, en la creixent amistat, en continuar dient 

simplement això, que “ens veiem a Còrsega, 299” , perquè ens paga la pena a tots...
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1 Quan l’auditori s’emplena, s’ha d’esperar fi ns que l’organització hi posa cadires suplementàries. 2 L’auditori, durant una sessió 
amb ex membres de Los Luthiers. 3 Imatge d’un dels esmorzars literaris amb participació d’escriptors i periodistes. 4 Presidència 
del nostre auditori en una conferència. 5 Altre cop, ple fi ns al passadís i dempeus, cas de no haver-hi cadires on seure... de 
moment. 6  La respectuosa cua per entrar dóna el tomb a tot el nostre entresòl.
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1 Expectació prèvia a la première de l’exposició “ESTACIONES” del fotògraf mexicà Javier Hinojosa. 2 Un moment de 
riure a la primera actuació del duet Románticos Empedernidos a Casa Amèrica Catalunya. 3/4 A la foto del mig, cues 
de públic a l’espera d’entrar a la sala. Sota, a l’esquerra, panoràmica habitual des de les rengleres posteriors. 6 Aspecte 
de l’exposició “Ya vuelvo” dedicada a la fi gura del colombià Carlos Pizarro.
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1 Un grup d’escolars participants en les jornades de literatura infantil i juvenil 
llatinoamericana “Cuentan que cuentan” posen davant la càmera al costat 
del escriptor colombià Evelio Rosero. 2 Un altre grup de nens envolta a l’il·-
lustrador i escriptor Ivar da Coll mostrant els dibuixos realitzats en el decurs 
del taller organitzat per Casa Amèrica Catalunya. 3 Instant de la conferència 
donada per Carles Álvarez, editor de “Papeles Inesperados”, l’obra pòstuma 
d’en Julio Cortázar.
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1 El fotògraf Gustavo Germano parla amb l’escriptora Isabel Allende a la nostra seu de Barcelona davant 
d’una foto d’Ausencias.2 El cantant uruguaià Jorge Drexler ha estat una altra de les nombroses persona-
litats que ha expressat la seva commoció davant el missatge intrínsec entre els desapareguts d’aquestes 
fotografi es. 3 Un moment de l’exposició Ausencias a Paranà (Argentina), amb Germano al costat de les 
autoritats locals.

OBERTURA A L’EXTERIOR

Més enllà de les nostres fronteres
La pròpia magnitud de algunes iniciatives i idees ens ha dut a traspassar les 

nostres fronteres naturals. “Ausencias”, així de clar, planteja un fet tràgic de 

dimensió universal i el seu recorregut encara no s’atura, ni ho farà per força 

temps. Recuperada la democràcia, resulta lògic que l’Argentina, Xile o altres 

països de l’entorn, molt sensibles cap a la problemàtica plantejada a l’exposició 

de Gustavo Germano volguessin veure aquestes fotografi es del temps trans-

corregut, de les ferides mai cicatritzades pel terrorisme d’Estat, per l’abús de 

poder. Per qüestions d’agenda presidencial, Michelle Bachelet es va perdre la 

inauguració a Santiago de Xile, tot i que va oferir després una recepció.  Cristina 

Fernández de Kirchner sí va a estar a La Recoleta de Buenos Aires, al costat de 

les Madres i Abuelas de Plaza de Mayo i a tants que sofriren la dictadura militar 

i avui han recuperat fi nalment les llibertats. I la gira va seguir arreu. 

 Com s’apropà la història entre passat i present amb “La petjada cata-

lana al Carib”, en delegació encapçalada a través de Cuba, Puerto Rico i Repú-

blica Dominicana per Josep-Lluís Carod-Rovira, vicepresident de la Generalitat 

catalana, seguint les passes de tants catalans que deixaren marca indeleble 

en aquells països. Contribuirem a rehabilitar, com a símbol i síntesi, l’ermita 

de Montserrate, de nom gens dubtós, que ja funciona com centre cultural on 

s’apleguen fi lls, néts i besnéts d’aquells aventurers. Oberts, doncs, també al 

món, la nostra casa per extensió. 
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1 En una de les visites de “La petjada catalana al Carib”, realitzada a Cuba, la tradició ancestral local es barreja amb les sardanes 
que es veuen al vídeo, llegades pels vells catalans a les noves generacions que potser mai viatjaren a l’altra banda de l’Atlàntic.
2 La delegació catalana, encapçalada pel vicepresident Carod-Rovira i Josep Bargalló, director de l’Institut Ramon Llull, en el 
decurs d’una reunió de treball celebrada en la gira cubana amb personalitats locals i descendents de catalans. 
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1 No només a Llatinoamèrica han rebut “Ausencias” de braços oberts. També a Europa, i en nombroses 
ciutats i llocs d’Espanya, s’han interessat i han ensenyat l’exposició. Com a exemple, aquesta és la gran 
sala que va dedicar una de les regidories de Paris a la mostra. 2 Foto de grup a la seu de Casa de las 
Américas de L’Havana, liderada pel ambaixador espanyol i el vicepresident de la Generalitat. 3 Parlaments 
a la ermita de Montserrate, a Matanzas (Cuba).
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1 Panoràmica de l’auditori de Casa de las Américas de L’Havana durant la presentació del llibre “La saga 
dels catalans a Cuba”, pensat i produït per Casa Amèrica Catalunya. 2 Un grup de catalans exiliats, avui 
encara a Cuba, i els seus descendents, posen davant d’una imatge de Montserrat durant la inauguració 
de la rehabilitada ermita de Montserrate. 3 El cor de Montserrate, interpretant cançons tradicionals. 
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La periodista mexicana Lydia Cacho va recollir el III Premi Casa Amèrica Cata-

lunya a la Llibertat d’Expressió a Iberoamèrica en una emotiva vetllada cele-

brada a la seu de l’entitat i en la que també van intervenir l’il·lustrador gràfi c 

Antonio Fraguas ‘Forges’; el director de Cooperació de l’Ajuntament de Barce-

lona, Manuel Vila, i el director general de la Fundació Casa Amèrica Catalunya, 

Antoni Traveria. ‘Forges’ va lliurar a Lydia Cacho una litografi a expressament 

creada per a l’ocasió en la qual es llegia la llegenda: “Tu ets teva; jo sóc meu; el 

nostre amor, dels dos”. 

La periodista mexicana va ser guardonada en reconeixement a la seva trajectòria 

professional de denúncia de les violacions dels drets humans a Mèxic. “La meva 

ànima va quedar marcada per tot aquest dolor”, va explicar Lydia Cacho en 

referència a la seva investigació amb els menors explotats sexualment. “Tenim el 

deure periodístic de fer honor a les persones que ens expliquen la seva història”, 

va subratllar visiblement emocionada.

PREMIS LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ

La presència de Lydia Cacho a Barcelona va despertar
l’interès de molts mitjans de comunicació.

La periodista mexicana
Lydia Cacho, III Premi
Casa Amèrica Catalunya
a la Llibertat d’Expressió
a Iberoamèrica  
Premi

7 de maig de 2008
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PREMIS LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ

1 Amb motiu del Premi, Antonio Fraguas, “Forges”, va lliurar a Lydia Cacho una litografi a creada expresament per a l’ocasió. 2 El conseller de Cultura i Mitjans de 
Comunicació, Joan Manuel Tresserras, acompanyat per Lydia Cacho i Antoni Traveria, signa en el Llibre d’Honor de Casa Amèrica Catalunya
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PREMIS LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ

Carlos Fernando Chamorro i Antoni Traveria –i al darrera, el conseller Tresserras i Mònica Terribas– es dirigeixen a l’auditori per lliurar el Premi al periodista nicaragüenc.

L’il·lustrador gràfi c Fernando Krahn va lliurar al periodista nicaragüenc Carlos 

Fernando Chamorro el IV Premi Casa Amèrica Catalunya a la Llibertat d’Expres-

sió a Iberoamèrica, en un acte solemne presidit pel conseller de Cultura i Mit-

jans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Joan Manuel Tresserras. La 

distinció era una litografi a titulada “Ocell”, que Krahn va dibuixar a fi nals dels 

70 quan el règim militar de Pinochet assolava el seu Xile natal. “Sense llibertat 

d’expressió i democràcia no es pot lluitar de manera efectiva contra la pobresa 

i la desigualtat social”, va afi rmar el guardonat. A l’acte, presentat pel director 

general de Casa Amèrica Catalunya, Antoni Traveria, també hi va intervenir la 

periodista i directora de TV3, Mònica Terribas.

Carlos Fernando Chamorro,
IV Premi Casa Amèrica
Catalunya a la Llibertat
d’Expressió a Iberoamèrica  
Premi

5 de maig de 2009
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PREMIS LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ

1 Aquest és l’aspecte que oferia l’auditori durant l’acte de lliurament del IV Premi Casa Amèrica Catalunya a la Llibertat d’Expressió a Iberoamèrica. 
2 D’esquerra a dreta, Fernando Krahn, Carlos Fernando Chamorro, el conseller Tresserras, Antoni Traveria i Mònica Terribas.
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exposicions
“Ausencias”, un èxit internacional

Aquest va ser un èxit gens anunciat, dels que sorprenen la pròpia empresa. I encara 

no ha acabat. Li resta un llarg recorregut per la seva bellesa, el seu missatge, la seva 

humanitat, les seves poderoses imatges, el dolor que desprèn, la reflexió que pro-

voca... Per tantes i tantes sensacions, per tants i tants arguments de pes, “Ausencias” 

és, des del nostre punt de vista i cor, molt més que una exposició. Quasi un punt i a 

cap per a Casa Amèrica Catalunya. 

Gustavo Germano creà un univers d’abans i després. Les mateixes fotos i llocs 

amb les absències dels éssers estimats, violentats per la dictadura militar argentina. 

Els desapareguts. La seva ànima viatja ara pel món convertida en exemple per a que 

mai més sigui repetida la desgràcia, rebuts per presidents, alts càrrecs i noves gene-

racions. Els mostrem amb orgull.  

I orgull també, tot, per a la qualitat i el nivell d’altres fantàstiques mostres que 

arrenquen records ben dolços només esmentar el seu nom: Cuba Mía, Vaya Valla, Ya 

vuelvo, E.S.T.A.C.I.O.N.E.S., Laberinto de miradas, No más...



L’exposició “El temps d’aquí / El tiempo de aquí / Le temps d’ici” recollia dife-

rents aproximacions artístiques a aquest concepte fetes per estudiants d’últim 

curs de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, el departament 

de Disseny Gràfi c de la Universidad Blas Pascal de Córdoba (Argentina) i l’École 

Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD) de París. La mostra es compo-

sava d’un total de 52 treballs amb format comú:  plecs de 24x24 cm, estampats 

a doble cara, en blanc i negre per fora i amb l’opció d’incloure color a l’interior. 

Les obres es van treballar des de diverses disciplines artístiques: la serigrafi a a 

París), la litografi a a Barcelona i la impressió digital a Córdoba.

“Tast de confi tura de moniato” va reunir obres de Nelson Garrido, primer fotò-

graf veneçolà distingit amb el Premi Nacional d’Arts Plàstiques (1999), i de l’ar-

tista audiovisual Ernesto Salmerón, representant de Nicaragua en l’última edició 

de la Biennal de Venècia. Aquests treballs van formar part de la mostra “Con-

fi tura de moniato” que es va exhibir en la darrera edició de la fi ra Sonimagfoto 

celebrada a Barcelona. 

“El temps d’aquí /
El tiempo de aquí /
Le temps d’ici” 
Exposició

10-30 de gener de 2008

“Tast de confi tura
de moniato”
Exposició

5 de febrer de 2008

EXPOSICIONS36



El diumenge 20 de gener es va inaugurar l’exposició “Ausencias” al Museu 

Palau Mercader de Cornellà de Llobregat. Comissariat des de Casa Amèrica 

Catalunya, “Ausencias” és un projecte del fotògraf argentí radicat a Barcelona, 

Gustavo Germano, sobre els desapareguts i assassinats per la dictadura militar 

argentina de 1976-1983. A Cornellà es van exposar deu dels casos recollits a 

“Ausencias”, mostra basada en antigues fotografi es familiars que, repetides 30 

anys després, emfatitzen l’absència de l’ésser estimat. Durant la inauguració 

van intervenir Rocío García, tinent d’alcalde i regidora de Polítiques de Ciuta-

dania de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat; Ramon Montserrat, cap del 

departament de Cultura del municipi; i Antoni Traveria, director general de Casa 

Amèrica Catalunya.

“Ausencias” arriba
a Cornellà de Llobregat
Exposició

20 de gener de 2008
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La presidenta de la República de l’Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, va 

inaugurar, al centre Cultural Recoleta de Buenos Aires, l’exposició “Ausencias”, 

de Gustavo Germano. “No puc dir res. Les imatges parlen per si mateixes”, va 

dir sobre la mostra, comissariada per Casa Amèrica Catalunya. En l’acte també 

hi van intervenir Gustavo Germano; Antoni Traveria, director de Casa Amèrica 

Catalunya, i Horacio Verbitsky, president del Centro de Estudios Legales y Soci-

ales (CELS). “Ausencias” es va poder visitar a Buenos Aires fi ns al 28 de març. 

Un dia abans de la clausura, el Senat de la República Argentina va declarar 

“d’interès” la mostra. 

“Ausencias” a Buenos Aires. 
Inauguració amb la
presidenta Cristina
Fernández de Kirchner
Exposició

26 de febrer - 28 de març de 2008
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Del 18 de març al 17 de juliol, Casa Amèrica Catalunya va allotjar una selecció 

d’obres de l’artista dominicana Yolanda Naranjo, qui ha desenvolupat la seva 

carrera entre Santo Domingo, Nova York, San Juan de Puerto Rico i Atenes, on 

resideix en l’actualitat. L’exposició aplegava creacions en diversos suports, sobre la 

violència contra la dona.

L’exposició fotogràfi ca “Ausencias” va continuar el seu recorregut europeu a la 

ciutat de Lleida, on va quedar inaugurada a la seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs 

amb presència del seu director, Joan Busqueta; la regidora de Cultura de l’Ajunta-

ment de Lleida, Montserrat Parra; l’artífex de la mostra, el fotògraf argentí Gustavo 

Germano;  el director general i l’adjunta a la direcció de Casa Amèrica Catalunya, 

Antoni Traveria i Marta Nin; el director de la Mostra de Cinema, Juan Ferrer; i el 

president del Centre Llatinoamericà de Lleida, Osvaldo Francia. Amb “Ausencias” 

també es va inaugurar el nou espai d’exposicions de l’Institut, la Sala Montsuar. 

“NO MAS!”, de l’artista
dominicana Yolanda Naranjo 
Exposició

18 de març - 17 de juliol de 2008

“Ausencias” a Lleida
Exposició

3 d’abril de 2008
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Inauguració de “Ausencias” al Museu Provincial de Belles Arts de Paraná, capital 

de la província argentina d’Entre Ríos, d’on són originaris els 14 casos presentats 

a la mostra. Acompanyat per Marta Nin, adjunta a direcció de Casa Amèrica 

Catalunya, i pel seu germà Guillermo, del Registro Único de la Verdad, Gustavo 

Germano va mostrar “Ausencias” als familiars dels desapareguts que hi han col-

laborat.  Dos dies abans de la inauguració, l’Ajuntament de Paraná va declarar 

“Ausencias” de ‘Valor històric i interès cultural”.

“Ausencias”
a Paraná (Argentina) 
Exposició

26 de febrer - 28 de març de 2008
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Inauguració, al Museu de la Solidaritat Salvador Allende de Santiago de Xile, de 

l’exposició fotogràfi ca “Ausencias”, de Gustavo Germano. Entre els presents, el 

Ministre de Defensa del govern de Xile, José Goñy; Ángela Jeria de Bachelet, mare 

de Michelle Bachelet, Presidenta de Xile,; integrants de la Agrupación de Fami-

liares Detenidos Desaparecidos (AFDD); representants de diversos organismes de 

drets humans de Xile; Joan Turner de Jara i Amanda Jara, vídua i fi lla del cantautor 

Víctor Jara; el Conseller d’Interior, Participació i Relacions Institucionals de la Ge-

neralitat de Catalunya, Joan Saura; la Secretària d’Afers Exteriors de la Generalitat 

i Presidenta de Casa Amèrica Catalunya, Roser Clavell; la Directora general del 

Memorial Democràtic, Maria Jesús Bono i la diputada socialista i fi lla del president 

Allende, Isabel Allende. També hi han assistit els Ambaixadors a Xile de països 

llatinoamericans com  Colòmbia, Veneçuela, Uruguay i l’Argentina..

“Ausencias” al Museu de la
Solidaritat Salvador Allende
de Santiago de Xile
Exposició

26 de juny de 2008
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Inauguració al Centre Cultural d’Espanya a Mèxic (Mèxic DF) de l’exposició 

“Laberinto de Miradas. Un recorregut per la fotografi a documental a Iberoamè-

rica”. Sota el patrocini de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al 

Desenvolupament (AECID) i Casa Amèrica Catalunya, la mostra recollia el treball 

de 83 fotògrafs –a nivell individual i com a col·lectiu– amb el propòsit de “donar 

una dimensió global de l’estat actual de la fotografi a documental a Iberoamè-

rica”, va explicar el comissari de “Laberinto de miradas”, el fotògraf i professor 

universitari català, Claudi Carreras. 

“Laberinto de miradas”
a Mèxic
Exposició

3 de juliol de 2008
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En la seva itinerància europea, “Ausencias” va arribar a París, coincidint amb els 

60 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans i amb la 61 Conferència 

d’ONG de Nacions Unides, que per primer cop se celebrava fora de Nova York. 

A la seu del 5è Districte de l’Ajuntament de la capital francesa, on l’exposició 

es va poder visitar fi ns el 14 de setembre, “Ausencias” va col·leccionar elogis 

de les personalitats presents en la inauguració : Manuel Manonelles, director de 

la Fundació Cultura de Pau; Apel·les Carod-Rovira, delegat de la Generalitat de 

Catalunya a França; Jean Tiberi, Alcalde del 5 Districte de París, i Shamina de 

Gonzaga , presidenta de la 61 Conferència d’ONG de Nacions Unides. A l’acte 

també hi van assistir Gustavo Germano i Francesc Montserrat, gestor cultural 

de la Fundació Casa Amèrica Catalunya, així com nombrosos integrants de la 

comunitat argentina a París. 

“Ausencias” a París
Exposició

5-14 de setembre de 2008
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El Centre Municipal d’Exposicions – Subte de Montevideo, Uruguai, va albergar, 

de l’11 de setembre al 2 de novembre, l’exposició “Ausencias”. La inauguració 

a Montevideo va comptar amb la presència de l’Intendent de la ciutat, Ricardo 

Ehrlich; el director general de la Fundació Casa Amèrica Catalunya, Antoni Tra-

veria, així com de membres d’organitzacions uruguaianes de Drets Humans i 

de representants de l’Agrupació HIJOS, de Paranà, Argentina. Malgrat la seva 

forçada absència per motius de salut, Mauricio Rosencof, director de Cultura de 

Montevideo, va emocionar als presents quan es va llegir el seu text “Piedritas”, 

escrit per a l’ocasió. A “Piedritas”, Rosencof rememora alguns dels sentiments 

més íntims viscuts durant la seva captivitat de 13 anys en una masmorra subter-

rània durant la dictadura militar uruguaiana. 

“Ausencias”
a l’Uruguai
Exposició

11 de setembre - 2 de novembre

de 2008
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“No pretenc explicar un país tan complex com Veneçuela, sinó donar algunes 

pinzellades sobre la divisió social i política que ha experimentat en els darrers 

anys”, va manifestar la fotoperiodista catalana Lurdes R. Basolí a la inauguració 

de “Venezuela(s)”. La mostra, que es va poder veure a Casa Amèrica Catalunya 

fi ns al 7 de novembre, reunia una selecció d’imatges que Basolí va captar a 

Veneçuela en 2006 i 2007, coincidint amb dos moments històrics: la reelecció 

de Hugo Chávez i la celebració del referèndum constitucional que va resultar 

desfavorable a la proposta de reforma del president.

“Venezuela(s)”
Exposició

17 de setembre - 17 de novembre

de 2008
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Inauguració al Museu Memorial de l’Exili de La Jonquera de l’exposició ‘Ausen-

cias’. “Mai dues fotografi es juntes havien expressat tant”, va afi rmar el secretari 

general de la conselleria d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la 

Generalitat de Catalunya, Joan Boada. També van intervenir en l’acte Jordi Cabe-

zas, alcalde de La Jonquera; Jordi Font, director tècnic del Museu Memorial de 

l’Exili; Marta Nin, adjunta a la direcció de Casa Amèrica Catalunya i comissària de 

la mostra; l’autor, Gustavo Germano, i Manuel Gonçalves, un dels nadons robats 

durant la dictadura argentina, que va recuperar la seva identitat l’any 1995.

Lima va acollir “Friccions i Confl ictes a Llatinoamèrica”, una de les branques de 

l’exposició “Laberinto de miradas. Un recorregut per la fotografi a documental 

a Llatinoamèrica”, mostra patrocinada per l’Agència Espanyola de Cooperació 

Internacional al Desenvolupament (AECID) i Casa Amèrica Catalunya, i comissa-

riada pel fotògraf i professor universitari català Claudi Carreras. 

“Ausencias” al Museu
Memorial de l’Exili
de La Jonquera
Exposició

4 d’octubre de 2008

“Laberinto de miradas”
a Lima
Exposició

7 d’octubre de 2008

EXPOSICIONS46



L’exposició “Arquitectura Moderna a l’Amèrica Llatina 1950-1965”, produïda 

per Casa Amèrica Catalunya i el grup d’investigació La Forma Moderna de la 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), es va inaugurar dins de la XVI Bien-

nal Panamericana d’Arquitectura de Quito 2008. La mostra es va exposar a la 

Casa de la Cultura. “Arquitectura Moderna a l’Amèrica Llatina 1950-1965” va 

viatjar a Barcelona, Tarragona, Lleida, Pamplona, Valladolid i Logronyo i, pel que 

fa a la itinerància per l’Amèrica Llatina, a Mèxic DF, Concepción (Xile) i Cuenca 

(Equador), abans de recaure a Quito.

Des del 10 de desembre de 2008 i fi ns l’1 de març de 2009, el Centre Cultural 

d’Espanya a la ciutat brasilera de São Paulo va ser escenari de l’exposició “Col-

lectius Fotogràfi cs a Iberoamèrica”, la tercera de les mostres que conformen 

“Laberinto de Miradas”. En paral·lel, la Galeria Olido de São Paulo va acollir una 

trobada de col·lectius fotogràfi cs d’Espanya, Brasil, Portugal, Mèxic, Veneçuela, 

Perú i l’Argentina.

“Arquitectura Moderna
a l’Amèrica Llatina
1950-1965” a Quito
Exposició

17 - 21 de novembre de 2008

“Laberinto de Miradas’
a Sâo Paulo
Exposició

17 - 21 de novembre de 2008
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Inauguració de l’exposició “Cuba mía”, del fotògraf mexicà Rodrigo Moya, amb 

presència de l’autor i del cònsol general de Cuba a Barcelona, Carlos Castillo. 

També hi van intervenir Eduard Miralles, responsable de Relacions Internacionals 

de l’àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, i Marta Nin, adjunta a la direc-

ció de Casa Amèrica Catalunya i co-comissària de la mostra juntament amb el 

fotògraf català Claudi Carreras. “Cuba Mía” és un projecte que Rodrigo Moya va 

iniciar l’estiu de 1964 i que mai no va veure la llum. L’exhibició d’aquest material 

inèdit va seguir les tècniques de revelat i reproducció de l’època. “Cuba Mía” 

també va ser motiu de dues sessions de “Versos como armas”, recorreguts poè-

tics per la mostra al ritme de poemes d’autors com ara Mario Benedetti, Pablo 

Neruda, Nicolás Guillén o José Martí, entre d’altres.

‘Cuba mía’,
de Rodrigo Moya
Exposició

15 de gener - 27 de març de 2009
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L’exposició “Ausencias”, del fotògraf argentí Gustavo Germano i produïda per 

Casa Amèrica Catalunya, va continuar amb el seu recorregut internacional des 

que va ser presentada a la seu de la Fundació, l’octubre de 2007. El 25 de ge-

ner es va inaugurar al Casal de Cultura Can Ricart de Sant Feliu de Llobregat, 

amb la presència de l’alcalde del municipi, Juan Antonio Vázquez; la regidora 

de Cultura, Lourdes Borrell, i el director general de Casa Amèrica Catalunya, 

Antoni Traveria. 

A l’Argentina la mostra va viatjar al Museu de la Memòria de Rosario, on va ser 

inaugurada el 23 de març, coincidint amb la commemoració del 33è aniversari 

del cop d’Estat al país. A partir del 14 d’octubre, l’exposició va romandre a la 

sala Emilio Pettoruti del Teatro Argentino de La Plata mentre que a Ginebra, al 

Museu Internacional de la Creu Roja, i en el marc de l’exposició fotogràfi ca col-

lectiva “Stigmates”, també hi va ser present una selecció dels catorze casos que 

presenta “Ausencias” sobre detinguts i desapareguts durant la dictadura militar 

argentina (1976-1983).

Pel que fa al seu periple per Catalunya, “Ausencias” es va exhibir a Santa Coloma 

de Gramenet del 19 al 30 d’octubre i a Reus, del 3 de desembre al 10 de gener 

de 2010. A més, el jurat de l’Associació de Crítics d’Art de l’Argentina va escollir 

el llibre-catàleg “Ausencias” com el millor llibre fotogràfi c de l’any 2008.  

“Ausencias”,
recorregut internacional
Exposició

gener - desembre de 2009

EXPOSICIONS 49



El Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera de la Universitat de Lleida va 

acollir l’exposició fotogràfi ca “Vaya Valla”, mostra produïda per Casa Amèrica 

Catalunya en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. “Vaya Valla” és un 

viatge per la Cuba revolucionària a través de les seves tanques publicitàries que, 

en aquest país on no hi ha publicitat comercial, estan reservades exclusivament 

per difondre consignes polítiques. En l’acte de presentació van intervenir Alfons 

González, professor de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma 

de Barcelona i co-comissari d’aquesta exposició; Juan Ferrer, director de la Mostra 

de Cinema Llatinoamericà de Catalunya; la vicerectora de Relacions Internacio-

nals i Cooperació de la Universitat de Lleida, Carme Figuerola, i Antoni Traveria, 

director general de Casa Amèrica Catalunya, entre d’altres personalitats també 

presents a la inauguració. 

El 16 de setembre, “Vaya Valla Gràfi ca Revolucionària Cubana” es va inaugurar 

al Museu Marítim de Barcelona, on va romandre instal·lada fi ns el 18 d’octubre. 

Més de dues-centes persones van assistir al tret de sortida d’una mostra que va 

despertar un interès especial en tractar-se d’una acurada selecció d’entre més 

de 3.000 tanques. L’exposició també destacava pel seu caràcter transversal, més 

enllà de les possibles afi nitats ideològiques amb els paradigmes de la revolució 

cubana. 

“Vaya Valla”, tanques
propagandístiques cubanes
Exposició

26 de març - 17 d’abril de 2009

16 de setembre - 18 d’octubre de 2009
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L’exposició “Ya vuelvo. Carlos Pizarro, una vida per la pau”, organitzada per 

Casa Amèrica Catalunya i M-Art, Moviment Artístic, va repassar la trajectòria 

vital, intel·lectual, combatent i política de Carlos Pizarro Leongómez, Coman-

dant General del Movimento 19 de Abril, M-19, la guerrilla colombiana que va 

deposar les armes per lluitar des de l’arena política per la justícia social. 

A la inauguració de la mostra van intervenir el periodista Xavier Vinader, espe-

cialista en moviments guerrillers llatinoamericans i María José Pizarro, fi lla de 

Carlos Pizarro. L’exposició també va ser marc de diverses sessions de les lectures 

poètiques “¡Palabra que sí!”, una selecció de textos del líder guerriller i polític. 

Diverses personalitats van visitar “Ya vuelvo”, entre elles,  la Cònsol de Colòm-

bia a Barcelona, Juana Inés Díaz Tarfur, que va estar acompanyada per María 

José Pizarro i la seva mare, Myriam Rodríguez, també exguerrillera de l’M-19 

i vídua de Pizarro;  l’escriptor i poeta colombià William Ospina, l’exministre de 

Defensa de Colòmbia, Juan Manuel Santos, qui va lloar l’objectivitat i mesura de 

l’exposició, i el vicepresident de Colòmbia, Francisco Santos.

“Ya vuelvo. Carlos Pizarro,
una vida per la pau”
Exposició

28 d’abril - 30 d’octubre de 2009
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“Benvinguts. Casa Amèrica Catalunya, com sempre, a la vanguàrdia. Ara uneix 

el tema del moment en l’Amèrica nostra: terra, aigua i energia”. Amb aquestes 

paraules Ricardo Lagos, expresident de Xile i enviat especial de l’ONU per al canvi 

climàtic, iniciava la seva presentació virtual de l’exposició “E.S.T.A.C.I.O.N.E.S”, 

del fotògraf mexicà Javier Hinojosa, que va romandre instal·lada a Casa Amè-

rica Catalunya fi ns a mitjans d’abril de 2010. A la inauguració de la mostra van 

intervenir Antoni Traveria, director de Casa Amèrica Catalunya; Claudi Carreras, 

comissari de l’exposició, i el propi Javier Hinojosa, qui va protagonitzar una xer-

rada sobre la relació entre el fotògraf i la natura.

“E.S.T.A.C.I.O.N.E.S”,
de Javier Hinojosa
Exposició

26 de novembre de 2009 - abril 2010
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llibres i literatura
Un Banquet per a la intel·ligència

Se’ns va encendre la bombeta i ja no la apagarem. Així, amb la complicitat d’escriptors 

com Eduardo Galeano, Horacio Verbitsky, Leonardo Valencia, Arturo Bolaños, Gua-

dalupe Nettel o Efi Cubero ens llençàrem a crear un entremaliat (i fantàstic) format: 

El primer Banquet de Literatura Llatinoamericana, sota l’excusa de Sant Jordi. Per la 

cultura, continuem inventant amb èxit: Esmorzars literaris per aplegar escriptors llati-

noamericans amb periodistes, en model estrenat per Marcelo Birmajer. I seguim amb 

més presentacions de novetats editorials, tipus “Espejos, una historia casi universal”, 

l’última obra del nostre còmplice uruguaià Eduardo Galeano. 

Només aquí és possible veure un exministre bolivià presentar la seva obre sobre els 

últims dies del Che Guevara o aplegar centenars de persones per repassar una enci-

clopèdica compilació dedicada a l’exili argentí a Catalunya. O reunir a la diàspora 

dotze escriptors i poetes cubans residents lluny del Carib. I recordar Bolaño. I crear un 

diccionari complet del tango viscut aquí. I el llarg etcètera que veureu...  



“Los últimos días del Che. Que el sueño era tan grande” (Debate, 2007), és 

obra de Juan Ignacio Siles del Valle, director de la Divisió de la Conferència 

Iberoamericana a la Secretaria General Iberoamericana i exministre de Relacions 

Exteriors de Bolívia durant el govern de Carlos Mesa. Durant la presentació van 

intervenir Eulàlia Vintró, catedràtica de la Universitat de Barcelona i membre del 

Consell Nacional d’Iniciativa per Catalunya-Verds, i el director de Casa Amèrica 

Catalunya, Antoni Traveria.

Multitudinària presentació de “La provincia fl otante. El exilio argentino en Cata-

luña (1976-2006)”, de la historiadora argentina Silvina Jensen. Aquest llibre, 

publicat per Km 13.774, segell editorial de Casa Amèrica Catalunya, era el 

primer en descriure de manera científi ca la diàspora argentina. En l’acte també 

van intervenir els historiadors Josep Maria Solé i Sabaté i Antoni Segura; els 

argentins residents a Catalunya i testimonis del llibre, Alejandro Andreassi i Raúl 

Castro, i l’historiador i escriptor argentí Osvaldo Bayer.

“Los últimos dias del Che”, 
de Juan Ignacio Siles
del Valle
Presentació

25 de gener de 2008

“La provincia fl otante”,
de Silvina Jensen
Presentació

14 de febrer de 2008

LLIBRES I LITERATURA

Esmorzar literari amb l’escriptor argentí Marcelo Birmajer, que va presentar la 

seva última obra, “Historia de una mujer” (Editorial Seix Barral). Birmajer, de 

qui la directora editorial de Seix Barral, Laura Ramírez, va dir que és el “Woody 

Allen argentí”, ha forjat una carrera literària de notable envergadura amb la tri-

logia “Historias de hombres casados”, “Nuevas historias de hombres casados” 

y “Últimas historias de hombres casados”.

“Historia de una mujer”,
de Marcelo Birmajer
Esmorzar literari

14 de febrer de 2008

56



“Diàspores literàries cubanes”, organitzat per Casa Amèrica 

Catalunya amb la col·laboració de l’Associació Col·legial 

d’Escriptors de Catalunya, va reunir durant tres dies a una 

dotzena d’escriptors i poetes cubans residents fora de l’illa. 

La trobada va debatre, amb participació d’escriptors cata-

lans, la condició de l’exili en literatura. El cicle, coordinat per 

l’escriptor cubà Rolando Sánchez Mejías, va completar les 

taules rodones amb lectures de poemes a càrrec dels propis 

autors, com ara els poetes Rodolfo Häsler, Pedro Marqués de 

Armas o Pío E. Serrano. El punt i fi nal va anar a càrrec de la 

formació musical “Gema 4”, que van interpretar, ‘a capella’, 

temes de la música popular cubana.

Eduardo Galeano (Uruguai), Horacio Verbitsky (Argentina), Leonardo Valencia 

(Equador), Arturo Bolaños (Colòmbia), Guadalupe Nettel (Mèxic) o Efi  Cubero 

(Espanya) són alguns dels escriptors que van assistir al primer Banquet de Litera-

tura Llatinoamericana organitzat per Casa Amèrica Catalunya. L’esdeveniment 

es va celebrar a la Torre Agbar de Barcelona, amb presència dels representants 

consulars de la República Dominicana, Haití, el Paraguai o Mèxic, juntament 

amb destacades personalitats del món associatiu llatinoamericà de Barcelona i 

del panorama cultural de la ciutat. Amb aquesta iniciativa pionera a l’estat espa-

nyol, la Fundació Casa Amèrica Catalunya va promoure, un cop més, l’apropa-

ment cultural entre els països iberoamericans a través de la seva literatura, des 

de la tradició oral fi ns a les joves puntes de llança, passant pels grans clàssics de 

la narrativa i la poesia llatinoamericana. 

Diàspores literàries cubanes
Taules rodones

9-11 d’abril de 2008

Primer Banquet de
Literatura Llatinoamericana 
Esmorzar literari

21 d’abril de 2008
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L’especial relació entre Eduardo Galeano i Barcelona es va tornar a constatar en 

la presentació mundial de la nova obra de l’escriptor uruguaià “Espejos, una 

historia casi universal”, en un acte organitzat per Casa Amèrica Catalunya i 

l’editorial Siglo XXI. Unes 500 persones van omplir a vessar l’auditori, i una sala 

annexa amb pantalla de vídeo, de l’Institut d’Educació Contínua (IDEC) de la 

Universitat Pompeu Fabra de Barcelona on es va fer l’acte atesa l’escassa capa-

citat de l’auditori de la Fundació. Finalitzada la presentació, Galeano va estar 

signant llibres durant una hora.

“Espejos, una historia
casi universal”,
d’Eduardo Galeano
Presentació

22 d’abril de 2008

LLIBRES I LITERATURA

Amb motiu de la celebració de la diada de Sant Jordi, el programa “Hora 

América”, de Ràdio Exterior d’Espanya, es va emetre des de l’auditori de Casa 

Amèrica Catalunya. Davant els micròfons va desfi lar una nodrida representació 

d’escriptors de l’Amèrica Llatina residents a Barcelona: Cristina Peri Rossi, Dante 

Bertini, Dorelia Barahona, Arturo Bolaños, Antonio María Flórez i Juan Abreu 

van intervenir en el programa. 

Sant Jordi amb la ràdio
i escriptors llatinoamericans
Ràdio

23 d’abril de 2008
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Al 2002, amb el seu llibre “Huesos en el desierto” va donar llum i taquígrafs a 

una de les barbàries de major impacte mundial dels últims temps: el feminicidi 

–assassinat sistemàtic de dones– a Ciudad Juárez, Mèxic. El periodista Sergio 

González tornava a la càrrega amb “De sangre y de sol”, una lúcida aproxima-

ció als ancestres culturals per entendre els fenòmens d’extrema violència que 

devasten Mèxic que es va presentar en un esmorzar literari.

Karoline Mayer, més coneguda com 

“la Mare Teresa d’Amèrica Llatina”, va 

presentar el llibre “El secret sempre és 

l’amor” (Plataforma Editorial, 2008), 

que recull la seva experiència a Xile i 

tota una vida dedicada a la lluita contra 

la pobresa. “No accedir a les mateixes 

oportunitats que un país ofereix és un 

problema estructural que es pot can-

viar”, va proclamar.

L’escriptor colombià William Ospina va presentar, en el transcurs d’un esmorzar 

literari, les edicions espanyoles de la seva novel·la “Ursúa” i de “Poesia completa 

1972-2004”, totes dues editades per ‘La otra orilla’. “Per a nosaltres és molt 

important la recuperació de la memòria, viure el nostre món i no únicament a 

través de la mirada europea”, va dir Ospina, també coordinador cultural dels 

actes de celebració del Bicentenari de la independència de Colòmbia impulsats 

per l’Ajuntament de Bogotà.

Sergio González presenta 
“De sangre y sol” 
Esmorzar literari

9 de maig de 2008

“El secret és sempre l’amor”, 
de Karoline Mayer 
Presentació

23 de maig de 2008

“Ursúa” i “Poesía
completa 1972-2004”,
de William Ospina 
Esmorzar literari

10 de juny de 2008
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El periodista i escriptor català Xavier Febrés va presentar el llibre “De Carlos 

Gardel al tango electrónico” (RBA Bolsillo, 2008), una rigorosa recerca sobre 

l’evolució i expansió d’aquest gènere musical i la història dels seus intèrprets. En 

l’acte també van participar l’adjunta a la direcció general de Casa Amèrica Cata-

lunya, Marta Nin, i el periodista Arturo San Agustín. Amb l’auditori al complet, 

el repertori interpretat pels músics Marcelo Mercadante (bandoneó), Gustavo 

Llull (piano) i les cantants Elba Picó i Sandra Rehder, va recollir l’evolució d’un 

ball que no deixa d’aixecar passions.

“De Carlos Gardel
al tango electrónico”,
de Xavier Febrés 
Presentació

13 de juny de 2008
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“No hi ha dubtes al respecte: Bolaño escrivia des de l’última frontera i abocat 

a l’abisme.”  L’escriptor, periodista i crític literari argentí resident a Barcelona, 

Rodrigo Fresán, va dedicar aquestes paraules a l’escriptor Roberto Bolaño en un 

article publicat el 2007 sobre dues obres pòstumes de l’autor xilè. L’article de 

Fresán, “El samurái romántico”, forma part de la selecció d’articles sobre Bolaño 

que Edmundo Paz Soldán i Gustavo Faverón Patriau van compilar en el llibre 

“Bolaño salvaje” (Candaya, 2008), punt de partida de la lectura escenifi cada 

que es va representar a Casa Amèrica Catalunya amb motiu de l’homenatge a 

Bolaño, en el cinquè aniversari de la seva mort. 

Cinquè aniversari
de la mort de
Roberto Bolaño 
Homenatge

23 de juliol de 2008
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“Tiempos de exilios. Memoria e historia de españoles y uruguayos” (Textual, 

2008), de Silvia Dutrénit, Eugenia Allier i Enrique Coraza, aborda les relacions 

històriques entre l’exili uruguaià i l’espanyol. Ricard Vinyes, historiador espe-

cialitzat en la repressió durant el franquisme, va destacar-ne les històries de 

vida dels testimonis entrevistats. Va presentar l’acte el director general de Casa 

Amèrica Catalunya, Antoni Traveria, juntament amb Pedro Zaragueta, president 

de la Casa de l’Uruguai. 

“Tiempos de exilios” 
Presentació

26 de setembre de 2008
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La presentació del llibre “Dissidents: les veus que Castro no ha pogut silenciar” 

(Dèria Editors/La Magrana, 2008), dels catalans Clàudia Pujol i Carles Llorens, va 

comptar amb la presència de Pedro Pablo Álvarez, testimoni de primera mà de 

la realitat que aquesta obra pretén refl ectir. Álvarez, detingut durant la ‘Prima-

vera Negra’ de 2003, va dir que “el llibre refl ecteix la realitat agònica del poble 

cubà i el setge que pateixen els dissidents i les seves famílies.”

Dissidència cubana 
Presentació

1 d’octubre de 2008
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“Colòmbia s’ha fet famosa per la violència: guerrilla, paramilitars, narcotràfi c, 

delinqüència, violència institucional, violència social... N’hi ha tantes que no se 

sap on comença una i on acaba l’altra.” L’escriptora Piedad Bonnett, Premi Na-

cional de Poesia de Colòmbia el 1994 i membre de l’Acadèmia Colombiana 

de la Llengua, va iniciar amb aquesta refl exió la seva conferència “Colòmbia: 

poesia i violència”. Rosa Lentini, directora d’Edicions Igitur, va presentar l’acte.

Colòmbia, poesia i violència 
Conferència

6 d’octubre de 2008
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Presentació del llibre “Aprendiendo de Colombia. Cultura y educación para 

transformar la ciudad”, editat per Roser Bertran i Fèlix Manito, de la Fundació 

Kreanta. “Les ciutats colombianes són escenari d’innovació i ja és hora que des 

de fora aprenguem de Colòmbia”, va declarar Antoni Nicolau, director gene-

ral de Relacions Culturals i Científi ques de l’Agència Espanyola de Cooperació 

Internacional per al Desenvolupament (AECID) durant l’acte, al qual també van 

assistir els autors del llibre; la cònsol general de Colòmbia a Barcelona, Juana 

Inés Díaz Tarfur; Judit Rifà, responsable de Barcelona Solidària, de la Direcció 

de Cooperació Internacional, Solidaritat i Pau de l’Ajuntament de Barcelona, i 

Alfons Martinell, autor del pròleg i director de la Càtedra UNESCO de Polítiques 

Culturals i Cooperació de la Universitat de Girona.

“Aprendiendo de Colombia” 
Presentació

11 d’octubre de 2008

LLIBRES I LITERATURA

L’escriptora brasilera Nélida Piñon, Premi Príncep d’Astúries de les Lletres, va pre-

sentar a Casa Amèrica Catalunya, en el transcurs d’un esmorzar literari, “Apren-

diz de Homero”, el seu últim llibre. “Homer és per a mi un amic”, va assenyalar 

Nélida Piñon, qui va afegir: “Em sento ara més lliure i atrevida, més jove, en el 

sentit de dir el que vull. No m’impressiona el poder. Continuo enamorada de la 

literatura, que ha donat el millor de la meva persona. Es tracta d’un compromís 

més ètic que no pas estètic”.

“Aprendiz de Homero”,
de Nélida Piñon   
Presentació

14 d’octubre de 2008
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En el marc de les jornades “La Diàspora: Colòmbia en Moviment” de la Funda-

ció IMAGO, l’àmplia programació de les quals es va celebrar parcialment a Casa 

Amèrica, els escriptors colombians Antonio Maria Flórez i Jorge Franco van con-

versar sobre literatura i cinema colombians via videoconferència. Des de Bogotà, 

Jorge Franco, autor de llibres com ‘Rosario Tijeras’ o ‘Paraíso Travel’ –tots dos 

portats a la gran pantalla–, va confessar que va abandonar la seva vocació inicial 

de cineasta en adonar-se que al cinema “tot passa per l’escriptura, i el que jo 

volia explicar amb la imatge podia expressar-ho mitjançant la paraula escrita”. 

Jorge Franco,
escriptor colombià 
Converses

15 d’octubre de 2008

“Puntos Cardinales. Cuatro escritores chilenos en Colonia y Barcelona” (edi-

ciones del Gallo, 2008), de Guillermo García, Yvonne J. Loyola, Amante Eledín 

Parraguez i José-Christian Páez, és una selecció de textos que combina el gènere 

narratiu i la poesia per oferir la particular visió de la vida i la literatura dels quatre 

autors, xilens residents a Colònia (Alemanya) i Barcelona. Tres d’ells, Yvonne J. 

Loyola, Amante Eledín Parraguez i José-Christian Páez, van presentar l’obra.

“Puntos cardinales” 
Presentació

4 de novembre de 2008
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Sergio Carro Turmero, de 13 anys d’edat, amb “La historia de Nikatera y Gorsei” 

i Daniel Martínez Mariño, de 17 anys, amb “Batir las alas”, van resultar guar-

donats, en les categories infantil i juvenil, amb el primer premi del concurs de 

narrativa breu “El teu conte val”, certamen impulsat pel portal Tribuna Latina, 

el diari Mundo Hispano i la Fundació Casa Amèrica Catalunya. El jurat, format 

pels escriptors Carlos Ernesto García, Santiago Roncagliolo i Carles Casajuana 

i la responsable de Literatura de Casa Amèrica Catalunya, Cristina Osorno, va 

destacar l’alt nivell dels més de 120 relats enviats des de 17 països diferents. 

“El teu conte val” 
Premis

7 de novembre de 2008

LLIBRES I LITERATURA

En el marc dels esmorzars literaris que organitza Casa Amèrica Catalunya, es 

va presentar l’última novel·la de l’escriptor argentí Sergio Chejfec, “Mis dos 

mundos” (Candaya, 2008), la primera de les seves obres que es publicava a 

Espanya. Autor de 14 llibres de narrativa, poesia i assaig, Chefjec és considerat 

un dels escriptors més sòlids del nou cànon de la literatura argentina. 

“Mis dos mundos”,
de Sergio Chefjec     
Esmorzar literari

18 de novembre de 2008
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El fi lòsof argentí Enrique Dussel, resident a Mèxic des de 1975, va presentar les 

seves obres “Materiales para una política de la liberación” (Plaza y Janés, 2007) 

i “Política de la liberación. Historia mundial y crítica” (Editorial Trotta, 2007), 

dos volums que desenvolupen la seva reconstrucció crítica de la història de la 

humanitat.  “Per primer cop al segle XXI apareixerà una fi losofi a mundial”, va 

declarar l’autor.

“Polítiques d’alliberament”, 
d’Enrique Dussel 
Presentació

3 de desembre de 2008

 “Vint històries de la Barcelona americana i una pregunta descarada” (editorial 

Base) sorgeix de passejar per la ciutat amb el meu fi ll i comprovar la importància 

d’Amèrica en el seu urbanisme”. És la gènesi del llibre que l’escriptor i perio-

dista Hèctor Oliva va presentar, juntament amb l’editor Santi Sobrequés, en el 

transcurs d’un esmorzar literari. Es tracta d’un “llibre d’històries de la Barcelona 

relacionada amb el continent americà” que permet descobrir l’estret vincle de 

la capital catalana amb Llatinoamèrica. Una relació sense la qual no existirien, 

per exemple, edifi cis i espais tan carismàtics com La Pedrera, el Park Güell o el 

Palau de la Virreina.

“La ‘Barcelona americana’, 
d’Hèctor Oliva   
Esmorzar literari

16 de desembre de 2008
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Presentació de “La tragèdia de l’exili republicà català”, de Tàrio Rubio, veterà 

combatent republicà de 89 anys d’edat que, coincidint amb els 70 anys de 

la caiguda de Barcelona a mans de les tropes franquistes, va voler deixar en 

lletra impresa el testimoni d’aquest episodi. “Tot era suportable davant la por de 

caure en les urpes de les tropes franquistes”, va recordar Rubio a Casa Amèrica 

Catalunya acompanyat pel Secretari per a la Immigració de la Generalitat de 

Catalunya, Oriol Amorós, i la secretària general de la Comissió Catalana d’Ajuda 

al Refugiat, Àgata Sol.

“La tragèdia de l’exili
republicà català”,
de Tàrio Rubio 
Presentació

23 de gener de 2009

LLIBRES I LITERATURA

Presentació del llibre ‘Mujeres fuertes’, a càrrec dels seus autors, els fotògrafs 

Carlos Díez Polanco i Teresa Aguilar Larrucea. Acte amb presència de Rosa 

Regàs, escriptora catalana; Emiliano Martínez, president de Santillana, i Antoni 

Traveria, director de Casa Amèrica Catalunya. Activitat organitzada per Casa 

Amèrica Catalunya, la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) i l’Agència 

Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).

L’escriptor i intel·lectual cubà Rafael Rojas va presentar en el transcurs d’un 

esmorzar literari el seu llibre “El estante vacío”. Es tracta d’una lúcida prospec-

ció del que es llegeix i no es llegeix a Cuba i de les relacions entre literatura i 

política a la Cuba revolucionària i postsoviètica, a més d’un recorregut crític per 

la literatura de l’exili no publicada a l’illa. 

“Mujeres Fuertes”     
Presentació

5 de març de 2009

“El estante vacío”,
de Rafael Rojas
Esmorzar literari

17 de març de 2009
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Presentació del llibre ‘La última caravana’, de l’argentí Raúl Argemí, una de les 

principals veus de la novel·la negra iberoamericana. Amb intervencions del propi 

autor del llibre, Raúl Argemí, i de Fernando Molina, de la Plataforma Argentina 

contra la Impunitat.

Presentació del poemari “La maleta en el desván”, de l’escriptor salvadorenc 

Carlos Ernesto García. Acte introduït per l’escriptor cubà Rodolfo Häsler. 

“L’última caravana”,
de Raúl Argemí
Presentació

27 de març de 2009

“La maleta en el desván”, 
de Carlos Ernesto García
Presentació

30 d’abril de 2009

Amb motiu de la Diada de Sant Jordi, i en homenatge als 25 anys de la mort 

de l’escriptor argentí Julio Cortázar, la Fundació Casa Amèrica Catalunya va 

celebrar al Pavelló del Palau de Pedralbes de Barcelona el seu segon Banquet 

de Literatura Llatinoamericana. Els tangos de Sandra Rehder i el seu quartet van 

amenitzar la vetllada durant la qual també es va presentar el darrer títol de KM 

13.774, el segell editorial de la Fundació: “Diccionario del tango en Cataluña”, 

de Xavier Febrés.

Segon Banquet de
Literatura Llatinoamericana

22 d’abril de 2009
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“La capitalitat de Barcelona en el tango continua plenament vigent”, sostenia el 

periodista i especialista en el gènere Xavier Febrés, autor del llibre “Diccionario 

del tango en Cataluña” publicat per KM 13.774, el segell editorial de la Funda-

ció Casa Amèrica Catalunya. El volum, que conté més de 200 entrades, va ser 

presentat en el transcurs d’un esmorzar literari en el qual també va intervenir 

Antoni Traveria, director general de l’entitat.

En el marc del festival Barcelona Poesia, acte de reconeixement al poeta mexicà 

José Emilio Pacheco, guardonat amb el Premi Reina Sofía de Poesia Iberoame-

ricana 2009 i impedit d’assistir en persona al recital per motius de salut. Pre-

sentat per l’escriptor i poeta colombià Darío Jaramillo, l’acte va reunir les veus 

de reconeguts poetes espanyols i llatinoamericans residents a Barcelona com 

ara Dante Bertini (Argentina); Jorge Morales (Xile); Arturo Bolaños (Colòmbia); 

Carlos Ernesto García (El Salvador) o Efi  Cubero (Espanya), que van declamar 

obres escollides de Pacheco.

El fi lòleg i crític literari català Carles Álvarez és l’editor, amb Aurora Bermúdez, 

de “Papeles Inesperados”, una recopilació de textos dispersos, molts d’ells inè-

dits, de l’escriptor argentí mort ara fa 25 anys, Julio Cortázar. Álvarez va pre-

sentar aquest esperat llibre en una roda de premsa celebrada a Casa Amèrica 

Catalunya al costat de Pilar Reyes, directora d’Editorial Alfaguara a Espanya, i 

Marta Nin, adjunta a direcció de la centenària institució. 

“Diccionario del tango en 
Cataluña”, de Xavier Febrés 
Esmorzar literari

20 de maig de 2009

L’obra de José
Emilio Pacheco 
Presentació

22 de maig de 2009

“Papeles inesperados”,
de Julio Cortázar 
Presentació

25 de maig de 2009
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Esmorzar literari amb l’escriptor i periodista xilè Antonio Skármeta, que va pre-

sentar el seu llibre “Galletas chinas” (Serres, 2009), l’últim dels seus títols de lite-

ratura infantil, il·lustrat per l’espanyol Emilio Urberuaga. Skármeta, acompanyat 

per l’editora Clara Sabrià, va destacar la multitud de temes que ha condensat en 

aquesta història “que diuen que és per a nens”, va ironitzar.

“Galletas chinas”,
d’Antonio Skármeta     
Esmorzar literari

30 d’abril de 2009
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Esmorzar literari amb l’escriptora colombiana Laura Restrepo, que va presentar 

“Demasiados héroes”. La novel·la relata les tensions entre Lorenza, una exmili-

tant contra la dictadura militar argentina, i el seu fi ll adolescent Mateo. “Es tracta 

d’un diàleg imperfecte ple d’incomprensions i difi cultats. Lorenza reivindica el 

seu passat militant i Mateo s’ho recrimina”, va explicar l’escriptora.

“Demasiados héroes”,
de Laura Restrepo 
Esmorzar literari

8 de juny de 2009

Activitat amb refl exions, música i lectura de l’obra de l’escriptor argentí Juan Carlos 

Onetti amb Nora Catelli, professora de Teoria de la Literatura de la Universitat de 

Barcelona; Edgardo Dobri, poeta, crític literari i professor de Literatura Llatinoame-

ricana a l’Universitat de Barcelona, i Andrés Ehrenhaus, narrador i traductor. 

L’escriptor i poeta colombià William Ospina va parlar per primer cop a Casa 

Amèrica Catalunya del XVI Premi Internacional de Novel·la Rómulo Gallegos 

que li acabava de ser concedit per la seva obra “El País de la Canela”. El llibre és 

una recreació del descobriment del riu Amazones pels conqueridors espanyols. 

“Aquest premi és un honor i un motiu d’orgull”, va dir Ospina.

L’escriptor i cronista mexicà Juan Villoro va presentar “El libro salvaje”, la seva 

nova incursió en el gènere de la literatura juvenil. “És extraordinàriament difícil 

escriure per a nens. Són lectors molt exigents, que llegeixen perquè els agrada. 

En cas contrari, agafen la ‘Playstation’ o una altra cosa”, va refl exionar Villoro, 

acompanyat per l’escriptor Ramon Solsona

Centenari del naixement
de Juan Carlos Onetti   
Lectures

1 de juliol de 2009

William Ospina
Premi Internacional de 
Novel·la Rómulo Gallegos   
Xerrada

5 de juliol de 2009

“El libro salvaje”,
de Juan Villoro   
Presentació

17 de juliol de 2009

LLIBRES I LITERATURA 71



Homenatge a Blanca Varela, la poeta peruana morta el 12 de març de 2009. La 

poeta i escriptora colombiana Anabel Torres va dibuixar el perfi l vital de Varela, 

en una intervenció intercalada amb fragments de poemes i cites d’entrevistes. 

A continuació, la ballarina Claudia Cardona, el fotògraf Juan David Roldán i 

el saxofonista Hans Betancourth van oferir una escenifi cació multidisciplinar 

acompanyada per la lectura de textos de Varela com ara “Canto villano”, “Ter-

nera acosada por tábanos” o “Vals del ángelus”. 

Homenatge a Blanca Varela 
Escenifi cació multidisciplinar

23 de setembre de 2009
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Presentació del llibre “Paisajes. Metáforas de nuestro tiempo”, a càrrec del seu 

autor, el crític d’art, comissari independent i historiador cubà, Dennys Matos. 

També hi van intervenir els cubans Jorge Brioso, assagista i professor del Carleton 

College, autor del pròleg del llibre, i Iván de la Nuez, director d’Exposicions del 

Museu de la Virreina de Barcelona i assagista, crític d’art i professor universitari. 

Primera trobada d’escriptors colombians a Catalunya amb intervencions, en 

dues sessions, dels escriptors i poetes Juan Gabriel Vásquez, Ángela Becerra, 

Ricardo Cano Gaviria, Luis Noriega, Anabel Torres, Arturo Bolaños Martínez, 

Juan Pablo Roa, Antonio María Flórez i Zamir Bechara, tots ells residents o molt 

vinculats a la ciutat de Barcelona. Són els que continuen amb una tradició, la 

dels escriptors colombians que fan de Catalunya el seu espai de treball i edició 

de la seva obra i que passa per noms tan destacats com José María Vargas Vila 

o Gabriel García Márquez. 

“Paisajes. Metáforas
de nuestro tiempo”,
de Dennys Matos     
Esmorzar literari

15 de setembre de 2009

Trobada d’escriptors
colombians a Catalunya     
Xerrada

29-30 de setembre de 2009
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Debat sobre la capitalitat editorial llatinoamericana de Barcelona amb els edi-

tors Jorge Herralde i Olga Martínez Dasi i els escriptors Rodrigo Fresán i Martín 

Gómez, qui va moderar la sessió.

L’escriptor veneçolà Ednodio Quintero va presentar “Combates” (Editorial Can-

daya), recopilació dels seus contes escrits entre 1995 i 2000. Quintero va prota-

gonitzar, per a goig del públic que omplia l’auditori, una delirant conversa amb 

l’escriptor i periodista català Enrique Vila-Matas, que va acompanyar al seu amic 

en aquesta presentació. 

Barcelona, capital
editorial llatinoamericana: 
què hi ha de cert? 
Debat

9 d’octubre de 2009

“Combates”,
d’Ednodio Quintero 
Presentació

5 de novembre de 2009

L’escriptor veneçolà Alberto Barrera Tyszka va presentar, en un esmorzar literari 

presentat per l’editor Jorge Herralde, el llibre de contes “Crímenes”, publicat 

a Espanya per Anagrama. “No em vaig plantejar, de forma deliberada, usar la 

realitat de la Veneçuela d’avui”, va admetre Barrera en relació a la  permanent 

atmosfera de violència del llibre. 

“Crímenes”,
d’Alberto Barrera Tyszka   
Esmorzar literari

27 d’octubre de 2009
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L’escriptor colombià Santiago Gamboa va posar punt i fi nal a Casa Amèrica 

Catalunya a la seva llarga gira promocional de presentació de “Necrópolis”, la 

seva última novel·la. L’extensa refl exió de Gamboa va acabar convertint-se en un 

complert i molt interessant taller de literatura.

“Necrópolis”,
de Santiago Gamboa 
Presentació

17 de novembre de 2009
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Dirk Kruijt, prestigiós expert a Amèrica Llatina, va presentarel seu llibre “Guer-

rillas. Guerra y paz en Centroamérica”. Professor de Ciències de Desenvolu-

pament en la Universitat d’Utrecht (Holanda), i també docent en la Universitat 

Lliure de Berlin (Alemanya), va viure gairebé 20 anys a Llatinoamèrica i va ser 

assessor del primer govern sandinista de Nicaragua. 

“Guerrillas. Guerra y paz
en Centroamérica”,
de Dirk Kruijt 
Presentació

13 de novembre de 2009
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Homenatge a Mario Benedetti amb l’acte “Poemas para hacerlos nuestros”. La 

veu de l’actriu Mercè Sampietro va repassar algunes de les seves poesies i  la 

recreació de la fi gura del Mario més proper, teixida per la seva biògrafa, Horten-

sia Campanella, van servir per forjar una atmosfera única, una comunió entre 

els centenars d’amics barcelonins de Benedetti, de totes les edats i generacions, 

plegats per a l’ocasió. 

Homenatge 
Mario Benedetti     
Recital poètic

25 de novembre de 2009
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El  relat “Lucrecia, no vayas a cubrir los espejos”, de Jesús Alvarez Flórez, autor 

colombià de 25 anys, va guanyar la segona edició del concurs de contes curts 

“Tu cuento vale”, organitzat per Casa Amèrica Catalunya, Tribuna Latina i 

Mundo Hispano i dotat amb 3.000 euros.

II edició de “Tu cuento vale” 
Relats

2 de desembre de 2009
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Esmorzar literari amb Carola Moreno, directora de Barataria Ediciones, i Claudia 

Apablaza, escriptora xilena i directora de la nova col·lecció “Humo hacia el sur”, 

que publica des de Barcelona als grans representants de les avantguardes literà-

ries a l’Amèrica Llatina del segle XX. 

“Humo hacia el sur”     
Esmorzar literari

2 de desembre de 2009

L’escriptor i investigador cubà, Jorge Domingo Cuadriello, va presentar el seu 

últim llibre, “El exilio republicano en Cuba”. L’acte va comptar amb la presèn-

cia de la vicecònsol de Cuba a Barcelona, Iraida Guerrero, i la introducció a 

càrrec de Manuel Aznar Soler, escriptor especialitzat en la diàspora posterior a 

la guerra civil espanyola. 

“El exilio republicano
en Cuba”, de Jorge 
Domingo Cuadriello   
Presentació

4 de desembre de 2009
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L’estiu de 1964 Rodrigo Moya va realitzar una 
sèrie de fotografi es amb intenció documental, 
periodística, per a un futur llibre sobre el procés 
revolucionari cubà, iniciat l’any 1959. El llibre no 
es va arribar a publicar, de manera que l’exposició 
“Cuba mía. Rodrigo Moya. 1964” ha estat la 
primera oportunitat que han tingut aquestes 
magnífi ques imatges de sortir a la llum.
El resultat, una exposició acompanyada d’un 
catàleg de qualitat, que reuneix fotografi es 
d’enorme interès històrico-social, que l’ull de 
l’espectador no pot evitar.

Rodrigo Moya
CUBA MIA.
Rodrigo Moya. 1964.

Barcelona: CAmeC, 2008

ISBN: 978-84-85736-44-7

PVP: 25€

(publicació en castellà)
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La nova col·lecció Km 13774 de la Fundació Casa Amèrica Catalunya agafa 
el nom de la distància màxima que separa Amèrica Llatina (Hanga Roa, 
Illa de Pasqua) de Catalunya (Portlligat, Alt Empordà). El propòsit és bastir 
un pont bibliogràfi c que apropi les realitats d’ambdós extrems geogràfi cs. 
Viatges d’anada i tornada sempre a través d’un mateix mitjà: els títols de 
llarg recorregut de KM 13.774.

COL·LECCIÓ KM 13.774
Llibres

Amèrica Llatina és la regió del món amb major 
seguretat externa, és a dir, que menys guerres 
ha sofert en el darrer segle. En canvi, és la regió 
que té uns majors índexs d’inseguretat interna. En 
aquest llibre es recullen les conferències del Primer 
Encuentro Iberoamericano sobre Convivencia y 
Seguridad Ciudadana, en el qual s’estableix un 
diàleg entre la teoria i la pràctica amb aportacions 
des dels governs locals i les institucions públiques i 
privades. 

N. Serra, F. Carrillo,
M. Pavarini, P.E. Angarita
y J.G. Sepúlveda
Convivencia y seguridad
en Iberoamérica.
Nuevas visiones
Barcelona: CAmeC, 2008

ISBN: 978-84-85736-38-6

PVP: 15€

(publicació en castellà)

Joan Miró vist per João Cabral de Melo Neto. 
L’obra d’un pintor català internacional analitzada 
per un il·lustre poeta brasiler. La relació intel-
lectual i personal entre “els dos Joans” va suscitar 
aquest breu assaig que va escriure el brasiler, al 
qual el pintor va correspondre amb la realització 
de tres gravats, recollits tambè en aquesta primera 
edició trilingüe –en català, portuguès i castellà– 
del text de Cabral sobre Miró. Una píndola literària 
i artìstica per no oblidar.

João Cabral de Melo Neto
Joan Miró

Barcelona: CAmeC, 2008

ISBN: 978-84-85736-34-8

PVP: 15€

(publicació trilingüe català-castellà-

portuguès, inclou gravats de Miró

i fotografi es del procés de creació,

A. Lluís, ed.)
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Després de Buenos Aires i París, el lletrista Enrique 
Cadícamo va dir que Barcelona era la tercera pàtria 
del tango. Actualment encara ho és, tot i que el 
paper de la capital catalana en la història del tango 
no és gaire conegut a l’Argentina. 

El present llibre recull fi ns a dos cents testimonis 
de personatges vinculats al tango i a Barcelona, en 
un treball realitzat pel periodista i escriptor Xavier 
Febrés, gran coneixedor de gènere.

Xavier Febrés
Diccionario del tango
en Cataluña Barcelona,
tercera patria del tango

Barcelona: CAmeC, 2009

ISBN: 978-84-85736-47-8

PVP: 15€

(publicació en castellà)

Entredichos és un llibre que parteix del 
reconeixement a la trajectòria d’Osvaldo Bayer 
i destaca el paper de polemista dins de la seva 
escriptura. La paraula de Bayer convoca, en les 
set polèmiques aquí compilades, al debat sobre 
aquells esdeveniments que han conformat en 
els últims anys el que ell mateix denomina “la 
tragèdia argentina” i que, alhora, compon el nucli 
d’aquest llibre: l’exili, la violència, la censura, el 
lloc de la premsa i els mitjans de comunicació, el 
rol dels intel·lectuals, les seves complicitats amb el 
genocidi, el poder, l’ètica, la moral, la democràcia, 
el peronisme.

Fabián D’Aloisio
i Bruno Napoli (comp.)
Entredichos: Osvaldo Bayer. 
30 años de polémicas

Buenos Aires: CAmeC / La ochava, 

2008

ISBN: 978-987-24311-0-5

PVP: 15€

(publicació en castellà)

Milers de catalans van marxar a Cuba entre fi nals 
del segle XVIII i mitjans del XX. De tots aquests 
“catalans cubans” avui tot just en resta un cente-
nar, i amb una mitjana d’edat molt alta. Amb el 
desig de dibuixar una petita història dels perso-
natges, fets i organitzacions catalanes a l’illa, Joan 
Ma. Ferran i Oliva –un català cubà que mai no 
ha perdut les arrels catalanes ni l’estimació per la 
pàtria d’adopció- ens explica des de dins, amb un 
llenguatge singular, la saga dels catalans a Cuba.

Joan M. Ferran Oliva
La saga dels catalans a Cuba

Barcelona: CAmeC, 2009

ISBN: 978-84-85736-45-4

PVP: 15€

(publicació bilingüe català-castellà)
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Durant els últims 30 anys, el fotògraf mexicà 
Javier Hinojosa ha centrat la seva obra en 
el registre de les àrees naturals protegides a 
l’Amèrica Llatina. El llenguatge d’Hinojosa és 
estrictament visual, la naturalesa –en radical blanc 
i negre– és la principal protagonista, i el temps 
esdevé l’element unifi cador.

Javier Hinojosa
Estaciones

Barcelona: CAmeC-RM, 2009

ISBN: 978-84-85736-48-5

PVP: 20€

(publicació trilingüe

català-castellà-anglès)
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La Revolució Cubana va trobar en el disseny gràfi c 
i en les tanques polítiques l’eina més efi caç per tal 
de consolidar el seu imaginari. Vaya valla! proposa 
rellegir la crònica visual que la propaganda va 
començar a elaborar a partir de l’any 1959. 
Símbols, consignes i personatges constitueixen els 
elements bàsics del discurs que ha anat explicant 
ideals, èxits i reptes del procés revolucionari.

Alfons González
¡Vaya Valla! Gráfi ca
revolucionaria cubana

Barcelona: CAmeC, 2009

ISBN: 978-84-85736-46-1

PVP: 20€

(publicació trilingüe

català-castellà-anglès)
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Wifredo García Domènech, fotògraf nascut a 
Barcelona, és considerat el pare de la fotografi a 
antillana moderna. “Peculiares Obsesiones” és 
el llibre catàleg de l’exposició antològica de la 
seva obra a través de 68 creacions. “Al meu 
entendre, la fotografi a és, per damunt de tot, un 
llenguatge. Un nou llenguatge, sense dubte, el 
llenguatge del nostre temps. Fins i tot, podríem 
afi rmar que és més fàcil i estès avui conèixer un 
país estrany a través de les múltiples fotografi es 
dels seus paisatges i gent que a través d’altres 
arts, com la literatura o la música”, deia García 
Domènech.

Javier Hinojosa
Wifredo García.
Peculiares Obsesiones

Barcelona: CAmeC-Centro León-Insti-

tut Ramon Llull, 2009

ISBN: 978-84-85736-48-5

PVP: 20€

(publicació trilingüe

català-castellà-anglès)
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cinema
La màgia de la sala fosca

També hem volgut conrear la màgia d’aquesta sala quan es queda a fosques i, en el 

nostre cas, la pel·lícula projecta s’allunya dels circuits comercials, de consum massiu i 

immediat. Més aviat, ens apropa a d’altres realitats, a minories, a problemàtiques, a 

mirades d’autor o a sectors que capten l’atenció i ens mostren altres realitats gràcies 

al que enregistra el seu metratge.  

Migracions a la recerca de somnis i escapades de realitats grises combinades 

amb col·laboracions amb festivals consagrats, com el Festival de Cinema Llatinoa-

mericà de Lleida, o magnífiques alternatives, tipus aquest Festival de Cinema Pobre 

que, capitanejat pel cubà  Humberto Solás, ho diu gairebé tot amb el seu mateix 

nom: El talent expressat en escàs pressupost, el cinema antitètic al model llampant 

de passarel·la i catifa vermella. 

Ens férem col·laboradors amb l’objectiu de recolzar el director de cinema 

Manuel Huerga en el seu retrat del cantant Jorge Drexler anomenat “Un instante 

preciso”. Reconeixem que, també en aquesta bella art, l’excel·lent resposta de públic 

davant les iniciatives plantejades ha aconseguit que ens hagi entrat el verí a fons.



En el marc del 20è aniversari de l’Escola de Cinema de Barcelona (ECIB), es va 

estrenar la pel·lícula “Como mariposas en la luz” (2005) amb presència del seu 

director i guionista, l’argentí Diego Yaker. El cineasta es va inspirar en la situació 

d’emigració massiva de joves cap a Itàlia i Espanya que es vivia en la seva ciutat, 

Mar del Plata, per elaborar la trama d’aquesta història. 

 “Como mariposas en
la luz”, de Diego Yaker 
Projecció

7 de febrer de 2008

José Luis Quintero, professor convidat al departament de Filologia Hispànica de 

la Universitat de Barcelona, va presentar el cicle “Els xicanos als Estats Units: vida 

i cultura”, que es va celebrar a Casa Amèrica Catalunya fi ns a fi nals del mes de 

maig. La programació del congrés es va dividir en tres blocs: El cicle de cinema, 

iniciat el 21 de gener amb la pel·lícula “La sal de la Tierra” (1954), d’Herbert 

Biberman; el cicle de conferències i taules rodones, dut a terme a l’abril; i, al 

maig, les II Jornades de cultura xicana als EUA.

Cinema xicano: “La sal de la 
tierra”, d’Herbert Biberman
Conferències

21 de gener de 2008
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“Querencias” va exhibir fi ns el 19 de maig una selecció de curtmetratges para-

guaians, a càrrec del crític d’art Fernando Moure, qui va presentar el cicle acom-

panyat per la directora de cinema Renate Costa, i amb presència del Cònsol 

General del Paraguai a Barcelona, Enrique Insfrán.

“Querencias”,
curtmetratges del Paraguai
Projeccions

7 d’abril - 19 de maig de 2008

La primera Mostra de Cinema de Guatemala de Barcelona, CREACINE 08, es 

va presentar en roda de premsa a Casa Amèrica Catalunya, escenari també de 

la inaguració del certamen amb la projecció del llargmetratge de fi cció “Donde 

acaban los caminos”. Fins al 30 de novembre, a diferents espais de la ciutat, es 

van projectar fi ccions i documentals guatemalencs. 

Mostra de Cinema
de Guatemala, CREACINE 08
Presentació

20 d’octubre - 30 de novembre 2008
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Segona edició a Barcelona del Festival Internacional del Cinema Pobre d’Hum-

berto Solás, que se celebra des de l’any 2003 a Gibara (Cuba). La mostra es 

va inaugurar amb la pel·lícula “Personal Belongings”, del cubà Alejandro Bru-

gués i va incloure, entre altres títols destacats, “Lo bueno de llorar”, del xilè 

Matías Bize, amb presència dels actors protagonistes del fi lm, Álex Brandemühl 

i Vicenta Ndongo. A tall de cloenda, el cantant de hip hop i compositor cubà, 

Kumar, va oferir un concert en directe acompanyat pel DJ Don G i d’Indie, hip-

hopera del projecte musical “Rimas contra la violencia”.  

Festival del Cinema Pobre 
de Gibara (Cuba)
Conferència

27-31 d’octubre de 2008
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Del 14 al 22 de novembre va tenir lloc la 15a edició de L’Alternativa, Festival de 

Cinema Independent de Barcelona. Casa Amèrica Catalunya va ser de nou una 

de les seus del festival, acollint projeccions de les seccions “Mirades del Sud”, 

“Escoles de Cinema del Món” i “Sinèrgies de la Història” per mostrar els treballs 

dels realitzadors iberoamericans. 

L’Alternativa,
Festival de Cinema
Independent de Barcelona
Projeccions

14-22 de novembre 2008

Casa Amèrica va acollir una selecció dels fi lms projectats durant la 14a edició de 

la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Lleida. Els passis van començar amb la 

pel·lícula mexicana “El búfalo de la noche” (2007) i van continuar amb “Lágrimas 

de Wayronco”, de Jorge Meyer; “El baño del Papa”, opera prima de l’uruguaià 

Enrique Fernández, i “El brindis”, una coproducció xileno-mexicana dirigida per 

Shai Agosin.

Selecció de la XIV Mostra
de Cinema Llatinoamericà 
de Lleida
Projeccions

10 de novembre,

1 i 15 de desembre de 2008

CINEMA

“Lucía” va ser el primer dels títols de l’homenatge al director cubà Humberto Solás, 

fundador del Festival del Cinema Pobre de Gibara, amb motiu de la seva mort el 

setembre del 2008. Ernesto Calvo, crític de cinema i d’arts visuals, va presentar 

cadascuna de les sessions. També es van projectar “La cantata de Chile”, “Ceci-

lia”, “Amada”, “Un hombre de éxito”, “Miel para Oshún” i “Barrio Cuba”.

Retrospectiva
Humberto Solás
Projeccions

12 de gener - 23 de febrer de 2009

Els cinemes Verdi Park de Barcelona van ser escenari de la presentació i primera 

projecció de la pel·lícula ‘Un instante preciso’, el documental en què el director 

de cinema català Manuel Huerga retrata al cantautor uruguaià Jorge Drexler. La 

pel·lícula és producte d’un acord de col·laboració de la productora Ovideo, Casa 

Amèrica Catalunya, l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desen-

volupament (AECID) i TV3. El 20 de març, “Un instante preciso” es va projectar 

a Casa Amèrica Catalunya. Manuel Huerga va presentar el fi lm, sessió a la qual 

va assistir Soraya Rodríguez, secretària d’Estat de Cooperació Internacional.

“Un instante preciso”,
de Manuel Huerga
Conferència

12 de gener - 23 de febrer de 2009
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Projecció de “Soy Cuba”, fi lm de l’any 1964 del director rus Mikhail Kalatozov, 

el qual no es va exhibir fi ns a la dècada dels 90, quan va ser redescobert i pro-

mogut per cineastes com Martin Scorsese o Francis Ford Coppola. “Soy Cuba” 

només va estar una setmana en cartell a L’Havana, malgrat els esforços invertits 

pels estats soviètic i cubà en les 14 setmanes de rodatge a l’illa.

El ‘Cicle Alejandro Jodorowsky’ ens va aproximar a un dels representants de 

l’anomenat cinema de culte, el director xilè Alejandro Jodorowsky. Les pel·lícules 

d’aquest cicle, remasteritzades recentment, va ser “Fando & Lis”, “El Topo”i “La 

Montaña Sagrada”. 

Juan Ferrer, director de la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya, i 

Osvaldo Francia, president del Centre Llatinoamericà de Lleida, van presentar 

els continguts de la 15a edició del certamen, celebra del 27 de març al 4 d’abril 

a Lleida. Per primer cop, la Mostra va passar a anomenar-se “de Catalunya”, en 

un explícit reconeixement institucional de l’interès nacional de l’esdeveniment. 

“Guerrillavision” va ser un mirall de diferents visions de les guerrilles llatinoa-

mericanes a través del cinema. El cicle va arrencar amb “Paloma de Papel”, del 

peruà Fabrizio Aguilar. La resta de pel·lícules projectades van ser “La Milagrosa”, 

“La canción de Carla”, “Sobreviviendo Guazapa”, “Polvo nuestro que estás 

en los cielos”, “Postales de Leningrado”, “Cabra-cega”, “EL violín” i “Norma 

Arrostito”. 

“Soy Cuba”,
de Mikhail Kalatozov
Projecció

12 de febrer de 2009

Cicle Alejandro Jodorowsky
Projeccions

16-30 de març de 2009

XV Mostra de Cinema
Llatinoamericà de Catalunya
Projeccions

24 de març de 2009

“Guerrillavision”
Cicle

21 d’abril - 29 de juny de 2009
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Casa Amèrica Catalunya va ser una de les seus de la segona mostra de cinema 

peruà a Barcelona “Una mirada al Sur” amb projeccions de curtmetratges, pel-

lícules i audiovisuals i la celebració de diverses taules rodones.

“Una mirada al Sur”,
mostra de cinema peruà
Conferència

21 de setembre de 2009

Organitzat per Casa Amèrica Catalunya i Casa del Uruguay, el cicle de cinema 

“Uruguai en pantalla gran” va projectar “En la puta vida” i “La cáscara”.

“Uruguai en pantalla gran”
Conferència

6 de juliol de 2009

Projecció del llargmetratge “199 recetas para ser feliz”, del realitzador xilè Andrés 

Waissbluth, qui va participar en una xerrada amb el públic assistent al passi.

Projecció i estrena a Barcelona de “Corazón del tiempo”, fi lm que plasma la vida 

quotidiana d’una comunitat zapatista i amb el que el seu realitzador, Alberto 

Cortés, va obtenir el Premi al Millor director de llargmetratge mexicà de fi cció 

al Festival de Guadalajara.  El director de la pel·lícula va debatre amb el públic 

assistent a la sessió.

Casa Amèrica Catalunya, els cinemes Verdi Park i el bar Cortálamos van ser 

escenari de ‘Cinequanon’, la segona Mostra de Cinema Equatorià de Catalunya. 

L’esdeveniment, impulsat pel Consolat General de l’Equador a Barcelona, va 

ser presentat pel seu director, Diego Falconi; l’actriu i directora de la Fundació 

Chulpicine, Francisca Romeo, i María Elena Porras, Cònsol Cultural de l’Equador 

a Barcelona.

“199 recetas para ser feliz”
Projecció

26 de juny de 2009

“Corazón del tiempo”
Projecció

5 de juny de 2009

Cinequanon, Mostra
de Cinema Equatorià
Projeccions

10-17 de juny de 2009
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Tercera edició a Catalunya del Festival del Cinema Pobre Humberto Solás que 

cada any se celebra a la localitat cubana de Gibara. A la sessió inaugural es van 

projectar els curtmetratges “La rebelión de los ratones” i “Domingo” i la pel-

lícula “Querido Bamako”, premiada com a Millor llargmetratge a Gibara. Un 

altre dels fi lms que va despertar molta expectació va ser “El camino”, d’Ishtar 

Yasin Gutiérrez, Premi Casa Amèrica Catalunya a la millor obra de fi cció iberoa-

mericana. Sergio Benvenuto, director del Festival del Cinema Pobre d’Humberto 

Solás; Belkis Vega, cineasta cubana, i Benito Zambrano, director de cinema 

espanyol, també van intervenir en el certamen, que va fi nalitzar amb una multi-

tudinària actuació del raper cubà Kumar al Harlem Jazz Club de Barcelona.

Tercera edició a Catalunya 
del Festival del Cinema 
Pobre Humberto Solás
Barcelona
Conferències i projeccions

26-30 d’octubre de 2009
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Un any més, Casa Amèrica Catalunya es va convertir en una de les seus de L’Al-

ternativa - Festival de Cinema Independent de Barcelona. El director de cinema 

mexicà Ricardo Benet va inaugurar les sessions, les quals van començar amb la 

projecció del llargmetratge “Noticias lejanas”. 

L’Alternativa,
Festival de Cinema
Independent de Barcelona
Projeccions

18 de novembre 2009

Amb motiu de la celebració de la tercera edició a Catalunya del Festival del 

Cinema Pobre d’Humberto Solás, el director de cinema espanyol Benito Zam-

brano va visitar Casa Amèrica Catalunya. Artífex de pel·lícules tan prestigioses 

com “Solas” o “Habana blues”, Zambrano va ser entrevistat per al web de 

l’entitat i va anunciar el seu pròxim projecte, l’adaptació de la novel·la de Dulce 

Chacón “La voz dormida”, sobre la vida de les dones a les presons de l’Espanya 

del dictador Franco.

Benito Zambrano,
a Casa Amèrica Catalunya
Entrevista

6 de novembre de 2009
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documental
Una programació estable i agraïda

En aquest bienni, l’apartat Documentals ha viscut un salt endavant de caràcter 

exponencial. Molt agraït pel públic i enriquidor per a nosaltres. Apostant per aquest 

sector, hem vist créixer al nostre costat un públic fidel, interessat, entès, que ens ha 

portat més gent jove. Variarem el rumb de la temàtica per fer-la més social. Apos-

tarem per acompanyar les projeccions amb xerrades que compten amb la presència 

dels mateixos realitzadors o experts en la matèria tractada que saben fixar l’obra en 

el seu context exacte. 

I així, s’han succeït amb constància i freqüència excel·lents documentals aca-

bats de premiar en els millors Festivals mundials del gènere amb estrenes a Espanya 

dels països capdavanters com Argentina, Xile, Cuba, Mèxic o Colòmbia –sense obli-

dar tampoc els bons treballs provinents d’El Salvador, Puerto Rico o Paraguai-. Els 

experts barcelonins asseguren que la nostra sala allotja una programació estable de 

referència a la ciutat i ha presentat aquí títols de gran solvència com “Bagatela”, 

“Desplazados”, “The Illusion” o “Volver a nacer”. Ens hem treballat un prestigi grà-

cies a 47 documentals, 13 d’ells d’estrena.



Amb l’auditori al complet, es va projectar a Casa Amèrica Catalunya “Asalto 

al sueño” (2006), d’Uli Stelzner, un documental fi lmat amb una petita càmera 

digital que mostra l’epopeia de la migració centreamericana cap als Estats Units 

al seu pas per la frontera sud de Mèxic. Stelzner, fundador del grup de mitjans 

audiovisuals ISKA amb seu a Berlín i Guatemala, va organitzar la gira de Cinema 

Migrant per mostrar el seu treball a Nicaragua, El Salvador, Hondures, Guate-

mala i Mèxic, on no sempre va ser ben rebut per les autoritats.

“Asalto al sueño”
Documental

11 de gener de 2008

El Partit Revolucionari dels Treballadors (PRT), amb el seu braç armat, l’Exèrcit 

Revolucionari del Poble (ERP), va ser una de les formacions marxistes que van 

marcar l’activitat política a l’Argentina dels 60 i 70. El grup de documentalistes 

Mascaró Cine Americano, format per llicenciats en Investigació Periodística de 

la Universitat Popular Madres de la Plaza de Mayo, va recopilar en més de 150 

hores d’entrevistes i d’altres documents fílmics la història del partit per a l’ela-

boració del documental “Gaviotas Blindadas. Historias del PRT-ERP”, que es va 

projectar a Casa Amèrica Catalunya. 

“Gaviotas Blindadas.
Historias del PRT-ERP”
Documental

1 de febrer de 2008
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El públic assistent a l’estrena a Catalunya del documental “Milton, el nieto de 

la abuela”, fi lm que denuncia les dures condicions de vida dels joves dels Altos 

de Cazucá, un barri marginal de Bogotà (Colòmbia), va conversar amb el pro-

tagonista a través d’una videoconferència. Milton es va mostrar “complagut 

i emocionat de compartir l’experiència” amb el públic català i va explicar els 

motius que el van dur a participar en aquest projecte escrit i produït per Josep 

Lluís Penadès i Joan Albert Planell, també presents en l’auditori de Casa Amèrica 

Catalunya. “Aquí la gent es mor i no passa res. Algú havia de tenir la valentia de 

mostrar el que està passant.”

“El que tenen en comú els protagonistes del documental és que mantenen 

vives les idees per les que van lluitar”, va afi rmar Paco Simón, co-director del 

documental “Volver a nacer” juntament amb Óscar Bernàcer, durant l’estrena 

del fi lm a Casa Amèrica Catalunya. “Volver a nacer. Memoria desde el exilio 

del genocidio de la Unión Patriótica en Colombia” és un projecte de la Funda-

ció CEPS, auspiciat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

(ACCD), on, per primer cop, a través dels testimonis dels membres del partit 

colombià d’esquerres Unión Patriótica (UP) exiliats a Espanya, es reconstrueix “la 

història d’aquest extermini”, en paraules del seu director. 

El 10 de desembre de 2008 es complien 60 anys de la Declaració Universal dels 

Drets Humans i dos de la mort del dictador xilè Augusto Pinochet. Coincidint 

amb aquesta efemèride, Casa Amèrica Catalunya va ser escenari de l’estrena del 

documental “La alegría de los otros: el 5-O visto desde lejos”, de Carolina Espi-

noza, Ingrid Ormeño i Kika Valdés. El fi lm abordava l’emblemàtic 5 d’octubre de 

1988 quan el poble xilè, en referèndum, va frustrar les intencions de Pinochet 

de seguir en el poder. 

“Milton,
el nieto de la abuela” 
Documental

15 de febrer de 2008

“Volver a nacer”
Documental

17 de juliol de 2008

“La alegría de los otros:
el 5-O visto desde lejos” 
Documental

10 de desembre de 2008
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Projecció del documental uruguaià “Al pie del árbol blanco” i conversa amb 

Mario Etchechurry; la investigadora uruguaiana Graciela Jorge, i Silvia Omedes, 

directora de Photographic Social Vision.   

“Al pie del árbol blanco”
Documental

24 d’abril de 2009

Projecció de “Utopia 79“, documental sobre la revolución sandinista a Nicara-

gua del realizador Joan López Lloret, qui va participar en un debat con el públic 

assistent a la sessió.

Projecció del documental “Los hijos de la guerrilla”, de la veneçolana Mariana 

Rondón i posterior debat amb la realitzadora.

Estrena a Barcelona del documental “La Chirola”, una co-producció cubano-

boliviana que va ser presentada pel seu realitzador, el bolivià Diego Mondaca.

Celebració de la mostra de documentals peruans “Un guiño al Sur”, avanc de la 

mostra de cinema “Una mirada al Sur”. Les projeccions es van acompanyar del 

treball fotogràfi c de la peruana Déborah Paredes Valença.

“Utopia 79”
Documental

8 de maig de 2009

“Los hijos de la guerrilla”
Documental

19 de maig de 2009

“La Chirola”
Documental

3 de juny de 2009

“Un guiño al Sur”
Documental

3 de juliol de 2009

DOCUMENTAL100



“Desplazados”, del realitzador català Josep Lluís Penadès, es va poder veure per 

primer cop a Catalunya. El fi lm refl ecteix la crua realitat del dia a dia d’un veïnat 

al sud de Bogotà poblat per desplaçats, víctimes del confl icte colombià que van 

ser obligades a abandonar casa seva, la família i les amistats. 

Projecció del documental “The Illusion”, premiat a l’última edició del Festival de 

Cinema de Berlín (‘La Berlinale’), a la seva secció de curtmetratges. “The Illu-

sion” és l’opera prima de la jove cineasta cubana Susana Barriga, de 27 anys. 

El fi lm “Los ojos cerrados de América Latina”, del realitzador argentí Miguel 

Mirra, va inaugurar la mostra de documentals mediambientals “Documentant 

la terra”. Al fi lm Mirra aborda el saqueig i la contaminació que la regió ha patit 

durant els últims anys. La mostra també va permetre veure “El mundo según 

Monsanto”, de Marie-Monique Robin, i “Tierra roja” i “Migrar o morir”.

“Brazuca” va ser el nom de la mostra dedicada al documental brasiler de caire 

més socialment compromès. Entre altres fi lms, es va projectar “A margem do 

concreto”, d’Evaldo Mocarzel, premiat com a millor documental pel públic al 

Festival de Brasilia.

En el marc de la IV Setmana de Mèxic a Barcelona Casa Amèrica Catalunya 

va ser escenari de “Aquí es donde”, mostra de treballs audiovisuals d’artistes 

mexicans independents. Les projeccions van ser seleccionades per  “Ojo Rojo”, 

associació difusora de la cultura audiovisual mexicana. Verónica Baena, respon-

sable d’aquest col·lectiu, va presentar les diverses sessions.

“Desplazados”
Documental

9 de juliol de 2009

“The Illusion” 
Documental

14 de desembre de 2009

“Documentant la terra”
Documental

16-18 de desembre de 2009

“Brazuca”,
documentals brasilers 
Documental

1 de desembre de 2009

“Aquí es donde” 
Documental

14-18 de setembre de 2009
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música
Els sons més variats

Ens agrada lluir l’immensa sort de portar el terme ‘eclèctic’ al nostre ADN. Per tant, 

no ha de sonar estrany que ens agradin tots els ‘pals’ de la música. I com el conti-

nent gaudeix de tants sons com espècies animals viuen a les reserves de l’Amazònia, 

parem l’orella i ens deixem portar. Així, dedicàrem al 2008 un Concert de Nadal al 

Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona al centenari d’Atahualpa Yupanqui, bar-

rejant en el repertori al nostre amic, el guitarrista xilè Eulogio Dávalos, amb Eduard 

Toldrà, Astor Piazzolla o el mateix Yupanqui i el còctel emocional i musical resultà 

d’allò més bé.

O posem tango, vallenato, cúmbia, samba, bossa-nova, els arrels musicals que 

puguin imaginar, cantautors de diverses inspiracions, les barreges o les jam-sessions 

que els artistes ens proposen o asseiem el gran Chucho Valdés al piano i tot anima 

l’ànima dels espectadors i músics, que passen a figurar en l’ampla nòmina d’amics de 

la Casa. Sense dedicar-hi una quantitat d’hores de programació semblant al d’altres 

arts, el nivell de qualitat llueix només fent-hi un repàs al bienni musical viscut.



Èxit de públic al concert de Cristina Vilallonga i la seva nova formació, Tango 

Quartet que van presentar el treball “Somos sueños” amb fusió de lletres del 

tango de sempre amb jazz. Tango Quartet està integrat per Horacio Fumero al 

contrabaix, el pianista José Reinoso i Víctor Villena al bandoneó.

Cristina Vilallonga
i Tango Quartet
Concert

18 de gener de 2008

L’auditori de Casa Amèrica Catalunya va tornar a quedar al complet en aco-

llir un dels concerts del Festival de Cançó Barnasants 2008. El duo bolivià 

Negro&Blanco, amb una dècada sobre els escenaris, va oferir una actuació 

plena de sonoritats i matisos, comptant només amb les seves veus i guitarres. 

Negro&Blanco
Concert

12 de febrer de 2008

MÚSICA104



Després d’una gira pel Canadà i el Regne Unit, la cantant i guitarrista argentina 

Cecilia Zabala va presentar el seu últim disc, “Aguaribay”. Tot combinant estils 

com el folklore argentí, el jazz, el tango i la bossa nova brasilera va submergir el 

públic assistent en una particular atmosfera, tendra i nostàlgica alhora. 

Cecilia Zabala
Concert

5 de març de 2008

Trova cubana
Poesia i concert

19 de març de 2008

El Centre Cultural Pablo de la Torriente Brau, de L’Havana (Cuba), va dur a 

Barcelona als ‘trovadors’ cubans Ariel Díaz, Lázara Ribadavia y Rita del Prado 

a través del seu programa “A guitarra limpia”. Després de la seva participació 

al Festival Barnasants, Casa Amèrica Catalunya va acollir una actuació poètica 

i musical de Díaz, del Prado i Ribadavia, els quals representen tres formes dife-

rents d’interpretar la trova cubana actual. 

MÚSICA 105



De la col·laboració entre el polifacètic músic català Guillamino i el cantautor xilè 

Manuel García, va sorgir “eXile”, un original intercanvi cultural entre Catalunya 

i Xile basat en la musicalització de poemes de Pere Quart i Pablo Neruda, i en la 

reinterpretació de clàssics de Víctor Jara, Silvio Rodríguez o Lluís Llach. 

“eXile”
Espectacle

26 de març de 2008

Paulo Kolb, pianista brasiler especialment reconegut per les seves interpreta-

cions del repertori romàntic del nacionalisme brasiler i de música del segle XX, 

va obsequiar el públic present a l’auditori de Casa Amèrica Catalunya amb 

un repertori per a piano amb obres de compositors com ara Ernesto Lecu-

ona (Cuba), Heitor Villa-Lobos (Brasil), Luis Calvo (Colòmbia) o Adolfo Mejía 

(Argentina). 

Paulo Kolb, pianista brasiler 
Concert

22 de maig de 2008
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El pianista cubà ‘Chucho’ Valdés, un dels més destacats intèrprets de ‘latin-jazz’, 

va presentar l’esperat concert que dos dies després va oferir a L’Auditori. El 

músic, en un to distès i cordial, va elogiar al cèlebre pianista català Tete Montoliu  

i al director de cinema Fernando Trueba, que va popularitzar el ‘latin-jazz’ amb 

la pel·lícula ‘Calle 54’. Valdés va improvisar unes notes al piano a l’auditori de 

Casa Amèrica Catalunya.

‘Chucho’ Valdés presenta
el seu concert a L’Auditori 
Concert i xerrada

27 de maig de 2008
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La veu de Fernando Ríos Palacio, acompanyat pel guitarrista Gustavo Battaglia 

i Pablo Logiovine al bandoneó, va transportar al públic que omplia l’auditori de 

Casa Amèrica Catalunya als barris ‘tangueros’ de Buenos Aires i Montevideo en 

un concert homenatge a Carlos Gardel, la veu del qual va ser declarada Patri-

moni Cultural de la Humanitat per la UNESCO l’any 2003.

Homenatge
a Carlos Gardel
Concert

19 de juny de 2008

Nova celebració al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona del concert de 

Nadal que Casa Amèrica Catalunya ofereix a la ciutat i que en aquesta ocasió es 

va dedicar al centenari del naixement d’Atahualpa Yupanqui, reconegut músic 

de folklore argentí. L’Orquestra de Cambra Iberoamericana de Catalunya, amb 

Pablo González Martínez a la direcció, juntament amb el guitarrista xilè Eulo-

gio Dávalos i la formació Cono Sur, van interpretar magistralment un repertori 

de música iberoamericana amb composicions d’Eduard Toldrà, Astor Piazzolla, 

Carlos Maza o del mateix Yupanqui. Ignasi Cardelús, delegat de Presidència de 

l’Ajuntament de Barcelona i president del Patronat de la Fundació Casa Amèrica 

Catalunya, va presentar el concert al qual van assistir diversos cònsols de països 

llatinoamericans a Barcelona.

Amb motiu del 50è aniversari de la Bossa Nova, es va presentar a Casa Amèrica 

Catalunya el llibre “Bossa Nova. La historia y las historias” (Turner, 2008), del 

brasiler Ruy Castro. A continuació, el músic brasiler Euclydes Matto va oferir un 

recital de Bossa Nova, acompanyat únicament per la seva guitarra.

Concert
de Nadal 

17 de desembre de 2008

50è aniversari de la Bossa 
Nova amb Euclydes Matto
Concert

9 de juliol de 2008
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Ple a vessar a l’auditori de Casa Amèrica Catalunya per assistir al concert ofert 

pel guitarrista dominicà Anthony Ocaña en la que va ser la presentació del músic 

centreamericà al nostre país.

Anthony Ocaña 
Concert

28 de gener de 2009

Diego Gutiérrez
i Yaima Orozco 
Concert

5 de març de 2009

En el marc del Festival Barnasants, els cantautors Diego Gutiérrez i Yaima 

Orozco van oferir un concert especialment adreçat als seguidors de la nova 

troba cubana. Com a preàmbul de l’actuació, Víctor Casaus, director del Centre 

Cultural Pablo de la Torriente Brau de l’Havana, va presentar el llibre “Memorias 

a Guitarra Limpia”.
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Concert de Raúl Carnota, un dels músics contemporanis de folklore argentí més 

infl uents, durant la Diada de Sant Jordi.
Raúl Carnota
Concert

23 d’abril de 2009

Concert del músic uruguaià resident a Barcelona Santiago Castillo que va pre-

sentar el seu nou treball, “Transeúnte”.

Concert del ‘payador’ argentí Wilson Saliwonczyk amb cançons criolles, versos 

gauchos i altres estirabots improvisats sobre temes i situacions que es van pre-

sentar en el transcurs de la mateixa sessió.

Santiago Castillo
Concert

25 de juny de 2009

Wilson Saliwonczyck
Concert

21 de maig de 2009
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Amb els seus ritmes encomanadissos i calents, “Lumbalú” va protagonitzar una 

actuació intensa i desenfadada demostrant novament la seva condició d’‘am-

baixador’ de la cúmbia colombiana a Catalunya.

‘Lumbalú’
Concert

6 de juliol de 2009

Gui Guimaraes
Concert i ball

30 de novembre de 2009

Concert de Gui Guimaraes i el Laboratorio di Samba, que va convocar una 

nodrida representació de feligresos de la samba, molt popular i seguida a 

Catalunya.
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conferències i espais de trobada
Un ampli espectre de temes i personalitats

Casa Amèrica Catalunya s’ha consolidat com a espai de referència de la cultura llati-

noamericana a Barcelona. Només cal veure el llistat de personalitats que, en el decurs 

dels anys 2008 i 2009, van oferir conferències en l’auditori de la nostra entitat. Des 

de l’intendent de Montevideo, Roberto Ehrlich, al vicepresident de Colòmbia, Fran-

cisco Santos, passant per l’expresident de Bolívia, Carlos Mesa, o el Secretari d’Estat 

espanyol per a Iberoamèrica, Juan Pablo de Laiglesia.

L’heterogeneïtat de les intervencions d’aquest període ratifica aquesta centra-

litat i el nostre caràcter obert, radicalment receptiu i democràtic. Així, vam entrar a 

fons en temes tan variats com les editorials ‘cartoneras’, la presència de les dones 

indígenes en la política, les guerrilles llatinoamericanes o la implantació del moviment 

casteller a Xile. Tot plegat tenint ben present commemoracions com els centenaris 

d’Allende o Juan Bosch o qüestions de punyent actualitat com la ‘influenza’ o la crisi 

hondurenya, per esmentar només dues d’elles gairebé a l’atzar.



La dona a Guatemala
Conferència

4 de març de 2008

Acompanyat per diversos membres del seu equip, l’intendent de la capital uru-

guaiana, Ricardo Ehrlich, va presentar a Casa Amèrica Catalunya el document 

“Montevideo rendeix comptes”, amb el balanç de meitat de mandat i les prio-

ritats de l’actual intendència fi ns a la celebració dels pròxims comicis, al 2010. 

A l ‘acte també hi van intervenir el diputat del Parlament de Catalunya d’origen 

uruguaià, Roberto Labandera; Pedro Zaragüeta, president de la Casa de l’Uru-

guai a Barcelona, entitat co-organitzadora de l’acte, i el director general de Casa 

Amèrica Catalunya, Antoni Traveria.

L’intendent de Montevideo, 
Ricardo Ehrlich, aposta
per “la construcció d’una
societat sincronitzada”
Conferència

14 de gener de 2008

CONFERÈNCIES I ESPAIS DE TROBADA

Casa Amèrica Catalunya va acollir un acte impulsat per l’Associació SHARE 

d’Ajuda a Guatemala que va reunir a expertes en diferents camps de les cièn-

cies socials per debatre la situació de la dona a Guatemala. Hi van intervenir 

la historiadora Patricia Martínez Álvarez, professora de la Universitat de Barce-

lona; l’arqueòloga i artista guatemalenca Lucía Morán Giracca; Silvia Villacorta, 

professora i pedagoga guatemalenca exiliada a Barcelona des de fa 10 anys; i 

Celeste Flores, representant de l’Associació SHARE a Espanya. 
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Amb motiu del Dia de la Dona, debat sobre la participació de les dones indíge-

nes a la vida política, amb una taula rodona organitzada per Ajuda i Promoció 

de les Cultures Indígenes (FAPCI) i moderada per l’antropòloga i coordinadora 

de l’Àrea de la Dona i Immigració del Conselh Generau d’Aran, Nora Munta-

nyola Thornberg. Les advocades Mariana Yumbay, del poble Waranka (Equa-

dor), i Yailing Elena Romero, d’ascendència Wayuu (Veneçuela), van explicar 

com als últims anys la participació de la dones en els moviments de defensa dels 

indígenes experimenta un creixement sostingut.

Taula rodona sobre l’evolució històrica de les guerrilles revolucionàries llatinoa-

mericanes fi ns a l’actualitat. Hi van participar el director general de la Fundació, 

Antoni Traveria, periodista i investigador d’aquest fenomen sociopolític, el peri-

odista Xavier Vinader, un dels professionals que millor coneix el fenomen de les 

trames extremistes a Espanya i expert també en matèria de guerrilles llatinoame-

ricanes; l’escriptor peruà Santiago Roncagliolo i Mª José Pizarro, fi lla de Carlos 

Pizarro, líder del colombià Movimiento 19 de Abril (M-19), assassinat el 1990.

Les guerrilles
llatinoamericanes
Conferència

2 d’abril de 2008

Dones indígenes i política
Conferència

7 de març de 2008

CONFERÈNCIES I ESPAIS DE TROBADA 115



CONFERÈNCIES I ESPAIS DE TROBADA

Obrint el cicle de conferències organitzat per la Cambra de Comerç del Perú 

a Espanya (CCPE) i el Centre d’Estudis Econòmics i Socials (CEES), el secretari 

per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya. Oriol Amorós, va oferir una 

ponència sobre la integració econòmica dels immigrants. A continuació, hi va 

haver un debat amb el públic i la resta de participants de la sessió: Orlando 

Cabada, president de la CCPE; Aurelia Ramírez, gerent de la CCPE; Ignasi Farre-

res, president del CEES, i Emili Pons, director d’Educació del CEES.

Oriol Amorós, secretari
per a la Immigració
de la Generalitat
Conferència

16 d’abril de 2008

Sessió dedicada a la tasca de Pro-Búsqueda, l’associació fundada pel jesuïta Jon 

de Cortina el 1994 per localitzar els nens i nenes desapareguts a El Salvador 

durant la guerra civil (1980-1992). Primer es va projectar el documental “Encon-

trados: La historia de Luis Alonso”, del productor de cinema Louis Molina. 

Posteriorment, es va celebrar una xerrada amb el mateix Molina; José Laines, 

president de la Junta Directiva de Pro-Búsqueda i pare d’una nena desapare-

guda i retrobada, i Mario José Sánchez, gerent i coordinador de Pro-Búsqueda.

La tasca de Pro-Búsqueda
a El Salvador  
Conferència

23 d’abril de 2008

Per primer cop en la història van sorgir colles castelleres fora de Catalunya i sense 

l’impuls directe de catalans. Va succeir a Xile, entre un entusiasme col·lectiu cons-

tatat a Casa Amèrica Catalunya en la sessió dedicada a aquest fenomen. Hi van 

intervenir, per videoconferència i des de Xile, Luis Carrasco, el professor univer-

sitari que va importar al seu país els castells; l’alcalde del municipi de Lo Prado, 

Gonzalo Navarrete, i el casteller xilè Nicolás Lara. A l’auditori de la Fundació hi 

van dir la seva Xavier Capdevila, periodista; Josep Cabré, expresident dels Cas-

tellers de Vilafranca; Josep Bargalló, expert en el moviment casteller i director de 

l’Institut Ramon Llull, i Marta Nin, adjunta a direcció de Casa Amèrica.

La implantació a Xile
del moviment casteller 
Conferència

22 de maig de 2008
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En el marc del cicle de conferències 

organitzat per la Cambra de Comerç 

del Perú a Espanya (CCPE) i el Centre 

d’Estudis Econòmics i Socials (CEES), 

el diputat d’Iniciativa per Catalunya – 

Verds (ICV) al Congrés espanyol, Joan 

Herrera, va exposar la seva visió sobre 

“La integració econòmica dels immi-

grants”, tema que van compartir tots 

els convidats al cicle. Posteriorment, es 

va celebrar un debat amb el públic i la 

resta d’integrants de la taula: Jordi Sala 

(CEES); Orlando Cabada, president de 

la CCPE, i Aurelia Ramírez, gerent de 

la CCPE.

Joan Herrera, diputat al 
Congrés per Iniciativa per 
Catalunya – Verds (ICV)
Conferència

26 de maig de 2008

Amb el títol “Periodisme, literatura i compromís social”, Casa Amèrica Cata-

lunya va albergar una taula rodona amb la periodista xilena Mónica González 

Mújica, Premi Nou Periodisme CEMEX+FNPI 2006, i l’escriptor nicaragüenc 

Sergio Ramírez, exvicepresident del govern sandinista entre 1984 i 1990. Antoni 

Traveria, director general de la Fundació, va moderar el debat. 

“Periodisme, literatura
i compromís social”
Conferència

2 de juny de 2008
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L’Ambaixador de Xile a Espanya, Osvaldo Puccio; el metge personal i estret col-

laborador de Salvador Allende, Óscar Soto, i el músic i concertista de guitarra, i 

president del Centre Salvador Allende de Barcelona, Eulogio Dávalos, van pro-

tagonitzar una vetllada sobre el president de Xile, Salvador Allende, amb motiu 

del centenari del seu naixement.

Centenari del naixement
de Salvador Allende 
Conferència

25 de juny de 2008

“El Mundial de l’Argentina 78 va ser una farsa arreglada”. Ho va dir en veu 

alta el periodista argentí Federico Winer, recollint la conclusió que fl otava en 

l’ambient de l’auditori de Casa Amèrica Catalunya després de la projecció de 

documental “Mundial 78. Veritat o Mentida”, de Christian Rémoli i el debat 

posterior amb Winner i els també periodistes Frederic Porta i Josep A. Vilar.

30 anys del Mundial
de futbol Argentina 78 
Conferència

6 de juny de 2008
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Carlos Mesa, expresident de Bolívia i antecessor en el càrrec d’Evo Morales, va 

oferir una multitudinària i lúcida conferència en què va lamentatr la “intransi-

gència” de Govern i oposició bolivans per resoldre amb el diàleg els greuges del 

país. “Tots dos volen matar o morir”, va dir en referència a la greu crisi política i 

social que aleshores sacsejava el país andí.

Carlos Mesa,
expresident de Bolívia
Conferència

11 de juliol de 2008

Sessió temàtica sobre el paper de la dona en la història de la impressió, l’edició 

i el disseny gràfi c iberoamericà amb la historiadora i dissenyadora argentinome-

xicana Marina Garone i l’historiador català Albert Corbeto. L’acte es va iniciar 

amb la performance artística “Més que vídues i òrfenes” a càrrec de Raquel 

Ruiz, Paula Jiménez i Cristina Osorno. 

La dona en el món
editorial iberoamericà
Conferència

10 de setembre de 2008
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La Plataforma Argentina contra la Impunitat va organitzar el cicle Teatre per a 

la Identitat a Catalunya. El cicle va arrencar a Casa Amèrica Catalunya amb la 

presència de Manuel Gonçalves, nét recuperat el 1995; Lucila Teste, dramaturga 

i organitzadora del cicle; Fernando Molina, de la Plataforma Argentina contra la 

Impunitat, i el director general de Casa Amèrica Catalunya, Antoni Traveria. L’1 

d’octubre, Manuel Gonçalves va explicar la seva experiència: “Si a l’adolescència 

haguéssim plantejat dubtes sobre la nostra identitat s’haurien localitzat molts 

néts als quals avui encara es busca”, va dir.

Teatre per la
Identitat-Catalunya 
Conferència

30 de setembre de 2008

Les ponències dels economistes cubans Juan Triana i Omar E. Pérez Villanueva, 

investigadors del Centre d’Estudis de l’Economia Cubana (CEEC),   van llençar 

llum sobre molts aspectes de la història econòmica recent de l’illa, en especial 

pel que fa als catastròfi cs efectes dels huracans Ike i Gustav sobre l’economia 

cubana, amb pèrdues de 5.000 milions de dòlars i centenars de milers de famí-

lies sense llar. 

Els huracans a Cuba 
Conferència

25 de setembre de 2008
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En el marc del cicle de conferències “La inte-

gració econòmica dels immigrants” organitzat 

per la Cambra de Comerç del Perú a Espanya 

(CCPE) i el Centre d’Estudis Econòmics i Soci-

als (CEES), Àngel Colom va intervenir-hi com 

a president de l’àmbit d’immigració de Con-

vergència Democràtica de Catalunya. Ernest 

Arruga (CEES) i Aurelia Ramírez (CCPE) van 

participar també al debat posterior amb el 

públic assistent. 

Conferència de Claudia Restrepo, vicealcaldessa de Medellín, que va abordar la 

problemàtica de seguretat existent a la seva ciutat amb la irrupció de bandes de 

narcotrafi cants compostes per antics paramilitars. “La violència ha pujat un 37% 

en morts selectives, però Medellín és una ciutat segura que ofereix grans opor-

tunitats a la ciutadania”, va subratllar Restrepo, qui va ser presentada per Neus 

Díaz, cap de l’Ofi cina de Cooperació Internacional de la Diputació de Barcelona.

Claudia Restrepo,
vicealcaldessa de Medellín  
Conferència

29 d’octubre de 2008

Àngel Colom,
responsable d’Immigració
de Convergència
Democràtica de Catalunya
Conferència

5 de novembre de 2008
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Conferència de Pierre Kalfon, periodista, escriptor i diplomàtic francès, qui 

després de 7 anys de treball va publicar al 1997 “Che. Ernesto Guevara, una 

llegenda del nostre segle”, una prestigiosa i exhaustiva biografi a d’un dels per-

sonatges més carismàtics i idolatrats del segle XX. A l’auditori de Casa Amèrica 

Catalunya, ple a vessar, Kalfon va afi rmar que “El Che va tenir la ‘sort’ de morir 

jove i amb una glòria que avui encara perdura”.

“Che Guevara:
de Sierra Maestra
al Mausoleu de Santa Clara” 
Conferència

29 de gener de 2009

Amb més de milió i mig de camperols a les seves fi les, el Moviment dels Treba-

lladors Rurals Sense Terra brasiler (MST) va complir 25 anys d’existència com una 

de les organitzacions populars amb major capacitat de convocatòria de l’Amè-

rica Llatina. Coincidint amb l’efemèride, Lourdes Sánchez i Magnolia Fagundes, 

militants de l’MST a l’Estat de Sao Paulo, van abordar la trajectòria del Movi-

ment i els seus reptes immediats. 

25 anys del Moviment
dels Treballadors Rurals 
sense Terra (MST)
Conferència

21 de gener de 2009
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L’escriptor mexicà Juan Villoro va 

oferir una crònica literària de la 

situació viscuda a Ciutat de Mèxic 

quan es va fer pública la pandè-

mia de la grip “A” o ‘infl uenza’. 

També van intervenir-hi Antoni 

Traveria, director general de 

Casa Amèrica Catalunya, i Rafael 

Nadal, director d’El Periódico de 

Catalunya.

Van néixer a l’Argentina i han proliferat per l’Amèrica Llatina acostant la literatura 

als sectors socials sense fàcil accés als llibres. Es tracta de les editorials ‘cartone-

ras’, així anomenades per les tapes de cartró, reciclades de les escombraries, dels 

seus llibres, va explicar Francesca Bianchi, de ‘Eloísa Cartonera’. “Duu els llibres a 

gent jove i en condicions de fàcil incorporació a la vida quotidiana d’aquells que 

habitualment no llegeixen’, va subratllar l’escriptor peruà Santiago Roncagliolo, 

que ha publicat el seu assaig “L’art nazi” en ‘Sarita Cartonera’ (Perú).

Editorials ‘cartoneras’  
Conferència

18 de febrer de 2009

L’historiador mexicà Josep Maria Murià Rouret, numerari de l’Acadèmia Mexi-

cana de la Història, fi ll d’exiliats catalans i guardonat amb la Creu de Sant Jordi 

de la Generalitat de Catalunya pel conjunt de la seva activitat cultural i acadè-

mica, va oferir una conferència sobre les relacions entre Mèxic i el govern de la 

II República. Acte celebrat amb la col·laboració del Consolat General de Mèxic 

a Barcelona.

Mèxic i els
republicans espanyols  
Conferència

4 de juny de 2009

L’angoixa de la ‘infl uenza’
Conferència

8 de juny de 2009
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Presentació en societat del col·lectiu uruguaià MusiCultura Asociación Oriental 

en Catalunya (MAOC). “Volem compartir i fusionar les cultures de l’Uruguai 

i Catalunya”, va dir la seva presidenta Carmen. M. Ramos en el decurs d’un 

acte introduït per Antoni Traveria, director general de la Fundació Casa Amèrica 

Catalunya.

MusiCultura Asociación
Oriental en Catalunya 
(MAOC) 
Conferència

21 de juliol de 2009

Presentació dels resultats del Programa de Foment d’Empreses Culturals i Crea-

tives a Medellín (FOMECC – Colòmbia), una iniciativa de cooperació internacio-

nal per al desenvolupament que coordinen la Fundació Interarts i la Universitat 

d’Antioquia (Colòmbia) amb el suport de l’Agència Espanyola de Cooperació 

Internacional per al Desenvolupament (AECID). Van intervenir Antoni Traveria, 

director general de la Fundació Casa Amèrica Catalunya; Eduard Miralles, presi-

dent d’Interarts; Manel Vila, comissionat per a la Cooperació Internacional, Soli-

daritat i Pau de l’Ajuntament de Barcelona; Carlos Obando, periodista; Francisco 

Londoño, degà de la Facultat d’Arts de la Universitat d’Antioquia; Fred Danilo 

Palacio, coordinador del programa FOMECC-Colòmbia, i Juan Pablo Tamayo, 

director de la productora audiovisual “El Bus Producciones”.

Programa de Foment
d’Empreses Culturals
i Creatives a Medellín
Conferència

17 de juny de 2009
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El vicepresident de Colòmbia, Francisco Santos, va pronunciar la conferència 

“Responsabilitat compartida. Un centre de biodiversitat amenaçat per la coca-

ïna” en què va reclamar “atacar” el problema del consum d’aquesta substància 

als Estats Units i Europa Occidental. La intervenció del vicepresident colombià 

va ser presentada per la Cònsol General de Colòmbia a Barcelona, Juana Inés 

Díaz Tafur. També van participar en l’acte l’Ambaixador de Colòmbia a Espanya, 

Carlos Rodado, i l’adjunta a direcció de Casa Amèrica Catalunya, Marta Nin.

Francisco Santos,
vicepresident de Colòmbia, 
a Casa Amèrica Catalunya  
Conferència

1 d’octubre de 2009

El ministre d’Economia de l’Uruguai, Álvaro García, va participar en un acte orga-

nitzat pels comitès del Frente Amplio a Catalunya amb motiu de la celebració de 

les eleccions presidencials, el 25 d’octubre, al país llatinoamericà. La intervenció 

del ministre, presentada pel diputat d’origen uruguaià del Parlament de Catalu-

nya, Roberto Labandera, es va produïr davant una nombrosa concurrència que 

va omplir l’auditori de l’entitat. 

Álvaro García, ministre 
d’Economia de l’Uruguai  
Conferència

4 d’octubre de 2009
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Homenatge a Raúl Alfonsín, president de l’Argentina entre 1983 i 1989, mort 

uns mesos abans. Hi van participar Javier Luna, director general de Ramaderia 

del govern argentí entre 1984 i 1986; Lila Fiorini, professora d’història argentina 

a la Universitat de Buenos Aires  i actual editora de la revista ‘Argentina hoy y 

América Llatina’; Gustavo Asís, membre fundador de les Joventuts Radicals de 

Córdoba, exiliat i refugiat polític, i Antoni Traveria, director general de Casa 

Amèrica Catalunya. 

Raúl Alfonsín,
“l’últim estadista
argentí en 80 anys”
Homenatge

22 d’octubre de 2009

Celebració del centenari del naixement de l’escriptor i polític dominicà Juan 

Bosch. La consellera de Cultura de l’Ambaixada dominicana, Henriette Wiese, 

va presentar l’acte. Hi va assistir el director de cinema Félix Germán, del qual es 

van projectar quatre curtmetratges dedicats a la literatura de Bosch, considerat 

com un dels grans exponents del conte llatinoamericà. 

Commemoració del
centenari del naixement
de Juan Bosch
Homenatge

5 d’octubre de 2009
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El secretari d’Estat per a Iberoamèrica del govern espanyol, Juan Pablo de Laigle-

sia, va pronunciar la conferència “Situació a l’Amèrica Llatina i reptes de futur: 

una visió des de la presidència espanyola de la Unió Europea” davant d’una 

nombrosa representació del cos consolar dels països llatinoamericans amb seu 

a Barcelona. 

Debat sobre la crisi política i social a Hondures arran el cop d’estat que va der-

rocar el president constitucional Manuel Zelaya i instaurar un govern ‘de facto’. 

Conversa amb Dirk Kruijt, professor de la Facultat de Ciències Socials de la 

Universitat d’Utrecht (Holanda) i durant molts anys diplomàtic i assessor per al 

desenvolupament a Centreamèrica, i Rafael Grasa, professor de Relacions Inter-

nacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i president de l’Institut 

Català Internacional per a la Pau.

La crisi a Hondures  
Debat

11 de novembre de 2009

Juan Pablo de Laiglesia, 
Secretari d’Estat per
a Iberoamèrica
Conferència

9 de desembre de 2009
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jornades
Amèrica Llatina, a fons

La Fundació Casa Amèrica Catalunya ha organitzat i promogut en aquest període 

diverses jornades per donar a conèixer manifestacions culturals llatinoamericanes de 

tota mena: l’ascendent de la cultura xicana als Estats Units, el fenomen dels xamanis-

mes o l’humor llatinoamericà en són clars exemples.

Algunes de les jornades s’han consolidat de forma plena, com el Fòrum de les 

Llengües Ameríndies, celebrat en la seva cinquena edició al Palau de Pedralbes i a 

Girona. D’altres hi han aparegut amb una empenta rellevant: és el cas de les Jornades 

de Literatura Infantil i Juvenil Llatinoamericana “Cuentan que cuentan” o el cicle de 

teatre iberoamericà “Del text a la sala”. I anotar trobades de debat de problemàti-

ques com el feminicidi, a les conferències de “Per què les continuen matant?”; el 

laberint colombià, a “Colombia sin subtítulos”; o la situació social i política de Cuba, 

a “Cuba, claus de futur”.



Pere Bosch i Gimpera, Josep Maria Cruxent o Juan Comas Camps són els noms 

d’alguns dels arqueòlegs catalans que, fugint del règim franquista a la fi  de la 

guerra civil espanyola, es van instal·lar a Mèxic o Veneçuela per continuar la 

seva tasca professional des de l’exili. Les jornades internacionals “L’arqueologia 

catalana a Amèrica. Exili i compromís”, tenien com a objectiu aprofundir en 

el coneixement i fomentar el debat sobre el paper de l’arqueologia catalana a 

l’Amèrica Llatina i la seva repercussió tant en l’àmbit acadèmic com social. Orga-

nitzades per la UAB, la institució Milà i Fontanals i l’entitat Icones.

En el marc del cicle “Estats Units i Iberoamèrica: una renovada mirada”, organit-

zat pel Consolat dels Estats Units a Barcelona, la Fundació CIDOB i Casa Amè-

rica Catalunya, l’Ambaixador nord-americà Cresencio “Cris” Arcos va oferir una 

conferència sobre les relacions comercials i econòmiques entre els Estats Units 

i l’Amèrica Llatina. L’adjunta a la direcció de Casa Amèrica Catalunya, Marta 

Nin, va presentar l’acte, que va comptar amb la presència del Cònsol General 

dels Estats Units a Barcelona, Todd Robinson. El 15 de maig va intervenir John 

Maisto, fi ns el 2007 representant permanent dels Estats Units a l’Organització 

d’Estats Americans, en la darrera sessió del cicle.

L’arqueologia catalana
a Amèrica. Exili i compromís
Jornada

19-20 de febrer de 2008

Cicle “Estats Units
i Iberoamèrica:
una renovada mirada”
Jornada

21 de febrer de 2008
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Les jornades “Xamanismes: centre de gravetat indígena” van reunir durant 

quatre dies a Casa Amèrica Catalunya, organitzadora de la trobada, una vin-

tena de xamans, antropòlegs i divulgadors del fenomen, en una aproximació 

“respectuosa i rigorosa”, va subratllar l’adjunta a direcció de Casa Amèrica 

Catalunya, Marta Nin, qui al costat de l’antropòleg Josep Maria Fericgla i els 

periodistes David Barba i Víctor Amela, va presentar a la premsa l’esdeveniment. 

“Els xamanismes són una via universal de resolució de confl ictes”, va afi rmar 

Fericgla en la conferència inaugural. Les jornades van concloure amb una ceri-

mònia de tradició andina al jardí de l’Ateneu Barcelonès.

En col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i FORM - Arqui-

tectura d’Investigació, Casa Amèrica Catalunya va ser escenari d’un seminari sobre 

la conservació i el futur de l’arquitectura social moderna, cases unifamiliars, blocs 

residencials, edifi cis administratius o d’oci, construïts en el període entre 1950 i 

1965. Es van exposar els casos de Catalunya, Brasil, Mèxic, Argentina i Xile. 

“Xamanismes: centre
de gravetat indígena”
Jornada

11-14 de març de 2008

Seminari l’habitatge social
modern a l’Amèrica Llatina
i a Catalunya
Jornada

31 de març de 2008
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Després d’una primera part dedicada al cinema, va continuar el cicle “Els xica-

nos als Estats Units: vida i cultura”  amb un bloc de conferències especialitzades 

sobre la cultura xicana i les seves múltiples expressions artístiques, literàries i 

acadèmiques. La iniciativa va comptar amb la participació d’importants perso-

nalitats de la cultura xicana als EUA, com ara l’artista Melina Peña o l’escriptor 

Rolando Hinojosa.

El director general de Casa Amèrica Catalunya, Antoni Traveria, va presentar el 

cicle de conferències “Per què les continuen matant?” que, organitzat conjun-

tament amb Casa América, va proposar conèixer de la mà de diversos experts 

en la matèria l’abast del fenomen de la violència de gènere a Iberoamèrica. Fins 

a l’octubre, les dues entitats van ser escenari de les intervencions de l’antropò-

loga mexicana Marcela Lagarde (28 d’abril), la periodista mexicana Lydia Cacho 

(5 de maig), l’advocada barcelonina Isabel Vericat (13 de juny), l’antropòloga 

brasilera Rita Laura Segato (19 de setembre) i la presidenta de l’Institut Català 

de les Dones, Marta Selva (2 d’octubre). El 15 de juliol, les videoartistes Eva 

Sánchez, Claudia Bernal i Araceli Zúñiga van exposar una selecció d’obres on 

denunciaven la violència contra la dona. 

Cicle “Els xicanos als
Estats Units: vida i cultura”
Jornada

7 d’abril de 2008

Cicle “Per què les
continuen matant?”
Jornada

15 d’abril - novembre de 2008
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“Del text a la sala” va ser un cicle de conferències i lectures dramatitzades sobre 

teatre iberoamericà per aprofundir en la dramatúrgia, el procés creatiu i la gestió 

teatral d’artistes llatinoamericans establerts a Catalunya. Enrique Vargas, drama-

turg colombià i director de la companyia “Teatro de los Sentidos”, va impartir-ne 

la primera sessió. El 6 de juny la protagonista va ser Ginnette Muñoz-Rocha, qui 

també va dirigir les lectures dramatitzades interpretades durant el cicle per actors 

i estudiants de l’Institut del Teatre de Barcelona i d’Estudis Escènics El Timbal. El 

17 de juny va intervenir l’argentí Ricardo Szwarcer, director del Festival Grec de 

teatre de Barcelona; el 2 de juliol, Montse Forcadas, del Forn de Teatre Pa’Tothom; 

el 8 de juliol, el colombià Omar Porras, director de la companyia Teatro Malandro; 

el 16 de setembre va ser torn per a Gabriel Jacovkis, dramaturg i integrant de 

Teatre per la Identitat. Les intervencions de Leila Barenboim i Gabriela Marsal, 

organitzadores del Festival ULLS de Teatre Iberoamericà, van posar fi  al cicle.

Cicle de teatre iberoamericà 
“Del text a la sala”
Jornada

20 de maig - octubre de 2008
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“Dictadura, Art i Arxiu” el va conformar un seguit de taules rodones per refl e-

xionar sobre les relacions històriques entre els tres conceptes. Per exemple, el 

tractament artístic dels arxius de les dictadures del Con Sud i les conseqüències 

de la seva desclassifi cació. Jorge Blasco, director del projecte Cultures d’Arxiu, 

va coordinar les jornades, amb intervencions, entre altres, de l’artista multimè-

dia Daniel G. Andújar, i de l’assistent de direcció del Museu de Belles Arts de 

Santiago de Xile, Ramón Castillo.

Dictadura, Art, Arxiu
Jornada

7 d’octubre de 2008

JORNADES

Des del dilluns 26 de maig i durant tota la setmana, Casa Amèrica Catalunya i 

l’Espai Cultural de Caja Madrid van ser escenari de les II Jornades “Cultura xicana 

en directe”. Escriptors, lingüistes, acadèmics, artistes, directors de cinema i pro-

fessors universitaris, tots ells experts en la cultura xicana, van convertir Barcelona 

en capital mundial d’una idiosincràsia amb la qual s’identifi quen uns 45 milions 

de persones residents als Estats Units, l’anomenada ‘minoria hispana’. 

II Jornades “Cultura
xicana en directe”
Jornada

26-30 de maig de 2008
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El 5è Fòrum de les Llengües Ameríndies és un esdeveniment de trajectòria i prestigi 

consolidat que des de l’any 2002 organitza la Fundació Casa Amèrica Catalunya. 

Aquesta edició va dedicar-se a les literatures ameríndies i va tenir el guaraní com a 

llengua convidada. Del 25 al 27 de novembre al Palau de Pedralbes de Barcelona, 

i el 28 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona, experts lingüistes 

i escriptors indígenes van debatre en taules rodones aspectes de la producció i 

difusió de les literatures escrites en idiomes com el guaraní –llengua coofi cial al 

Paraguai amb el castellà–, el quítxua, el huitxol, el maputxe o el maia. 

A la inauguració van assistir el vicepresident del govern de la Generalitat de Cata-

lunya, Josep-Lluís Carod-Rovira, Marta Nin, adjunta a la direcció de Casa Amèrica 

Catalunya i els representants de les entitats col·laboradores en l’organització del 

certamen: la directora de Linguapax-UNESCO Catalunya, Mònica Sabata; Antoni 

Mir, director de Linguamón-Casa de les Llengües, i David Minoves, director gene-

ral de Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària de la Generalitat.

L’esdeveniment va acollir un saló de lectura instal·lat al Palau de Pedralbes amb 

llibres escrits en llengües indígenes; va celebrar una trobada entre escriptors 

quítxues, guaranís i maies amb alumnes de tres escoles catalanes en el marc del 

“Fòrum Infantil de les Llengües Ameríndies Atyguasu Hápe”, i va debatre la situ-

ació de coofi cialitat del guaraní al Paraguai.

El 5è Fòrum de les Llengües Ameríndies va tenir la col·laboració de l’Agència 

Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) i el suport de Linguapax 

–UNESCO Catalunya i de Linguamón–Casa de les Llengües, Museu Barbier-Mue-

ller d’Art Precolombí i Consorci de Biblioteques de Barcelona. 

5è Fòrum de les
Llengües Ameríndies
Jornada

25-28 de novembre de 2008
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El programa marc de “La Petjada Catalana al Carib” es va inaugurar al Centro 

León de Santiago de los Caballeros (República Dominicana) amb la presència del 

seu director, Rafael Emilio Yunén; Josep Bargalló, director de l’Institut Ramon 

Llull, i Antoni Traveria, director general de Casa Amèrica Catalunya. Més de 

800 persones van assistir a l’acte que donava inici a activitats com l’exposició 

fotogràfi ca “Wifredo García: Peculiares obsesiones” –ja visitada el primer dia 

per dues mil persones–  i la celebració de la jornada “Política: encreuament 

d’infl uències Catalunya-Carib”. En el preàmbul de l’arrancada de “La petjada 

catalana al Carib”, el president de la República Dominicana, Leonel Fernández, 

es va reunir amb el director general de Casa Amèrica Catalunya, Antoni Trave-

ria, i amb el director de l’Institut Ramon Llull, Josep Bargalló, audiència a la que 

també va assistir la Cònsol dominicana a Barcelona, Rocío Pichardo.

“La Petjada Catalana
al Carib” a la República 
Dominicana
Jornada

19 de febrer de 2009

JORNADES

Recordatori i homenatge al Tren Popular de la Cultura, la iniciativa del Govern 

de Salvador Allende que, 38 anys enrera, va acostar la cultura als llocs més 

recòndits de Xile. “El tren i els seus passatgers, un grup de 52 artistes, creadors 

i músics, eren portadors d ‘una meravella compromesa amb el seu poble”, va 

dir la periodista i escriptora Virgina Vidal, una dels integrants del Tren a l’igual 

que Eulogio Dávalos, compositor i guitarrista; Nano Acevedo, cantautor; Pedro 

Villagra, actor, i Edmundo Herrera, escriptor. Tots ells, al costat d’Enrique San 

Martín, responsable de Cultura del Ministeri d ‘Educació de Xile al 1971 i Pierre 

Kalfon, corresponsal de Le Monde a Santiago de Chile durant el govern Allende, 

van recordar aquella iniciativa.

Tren Popular
de la Cultura xilè
Jornada

29 i 30 de gener de 2009
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Més de 300 persones van omplir la Biblioteca de la Universitat de Puerto Rico, esce-

nari de la inauguració de l’exposició “Pau Casals i l’exili” amb la que van començar 

en aquesta illa les activitats de “La petjada catalana al Carib”. Marta Casals, vídua 

de Casals, va aassenyalar que el músic del Vendrell estaria orgullós “amb la unió” 

dels dos pobles en aquesta mostra. 

Hi van assistir el director general de 

la Fundació Casa Amèrica Catalunya, 

Antoni Traveria; el director de l’Institut 

Ramon Llull, Josep Bargalló; la direc-

tora de la Fundació Pau Casals, Pepa 

Domingo; el president de la Universi-

tat de Puerto Rico, Antonio Garcia, i la 

rectora, Gladys Escalona. El mestre de 

violoncel Lluís Claret va interpretar el 

Cant dels Ocells.

Cuba va albergar la tercera fase del programa d’activitats “La petjada catalana 

al Carib”, impulsat per la Fundació Casa Amèrica Catalunya, l’Institut Ramon 

Llull, la Casa de las Américas de Cuba, el Govern Provincial de Matanzas (Cuba) 

i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (Catalunya). La seu de la Casa de las Amé-

ricas, a l’Havana, va ser l’escenari d’una multitudinària inauguració. Joan M. 

Ferran i Oliva va presentar el seu llibre “La saga dels catalans a Cuba”, publicat 

per KM 13.747, segell editorial de Casa Amèrica. Es va inaugurar l’exposició 

“Barcelona-L’Havana, el mirall modernista”, amb intervencions de la fotògrafa 

Pilar Aymerich i la historiadora i comissària de la mostra, Isabel Segura. “La pet-

jada catalana al Carib”, va possibilitar la restauració de l’ermita de Montserrate a 

Matanzas, Cuba. Un somni fet realitat, en paraules del president de l’Assemblea 

Provincial de Matanzas, Reynold Miguel Díaz.  L’edifi ci, construït al 1850 per la 

“Sociedad de Benefi ciencia de los Naturales de Cataluña y las Islas Baleares” en 

honor a la Mare de Déu de Montserrat, funcionarà com a centre cultural amb 

programació estable. La primera activitat va ser una exposició i un audiovisual de 

Casa Amèrica sobre “La Festa de la Colla”, una celebració local d’arrels catala-

nes. Finalment, l’11 de desembre, a Casa Amèrica Catalunya, i en col·laboració 

amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, l’historiador i director del Museu de 

L’Havana, Eusebio Leal, va pronunciar una conferència sobre el patrimoni històric 

de la capital cubana i els lligams històrics entre l’illa i Catalunya.

“La Petjada catalana
al Carib” a Puerto Rico
Jornada

25 de febrer de 2009

“La Petjada catalana
al Carib” a Cuba
Jornada

6 de juliol de 2009
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El cicle “Música i literatura” va arrencar amb l’auditori ple per gaudir d’una 

conferència de l’escriptor colombià Daniel Samper sobre el vallenato i la seva 

relació amb “Cien años de soledad”, de Gabriel García Márquez. El 7 de maig 

es va parlar de la relació entre salsa i literatura amb Pablo Larraguíbel, Clara 

Aramburu i Enrique Romero. El 13 de noviembre, el cicle va acollir una sessió 

sobre “la poètica del rock a Llatinoamèrica”, amb intervencions de Carlos Pie-

gari, comunicador i un dels components de la històrica banda argentina de rock 

“Sui Generis” i dels periodistes musicals Susana Funes i Jaime Nieto. 

Myriam Rodríguez, exguerrillera del moviment colombià M-19 i vídua del que va 

ser líder d’aquesta organització i candidat a la presidència de Colòmbia, Carlos 

Pizarro, va trencar el seu llarg silenci. Amb motiu de l’exposició “Ya vuelvo. 

Carlos Pizarro, una vida per la pau” de Casa Amèrica Catalunya i M-ART, Rodrí-

guez va explicar la seva trajectòria com a dona, mare i activista de la guerrilla 

directament implicada en la lluita per millorar les condicions socials, econòmi-

ques i polítiques del seu país.

Cicle Música i literatura: 
Daniel Samper Pizano
i el vallenato
Jornada

Març-novembre de 2009

Myriam Rodríguez,
exguerrillera
de l’M-19 colombià
Jornada

15 de maig de 2009

JORNADES

Les jornades “Cuba, claus de futur” van debatre el present i el futur de la illa. Hi 

van intervenir Ángel Castellanos, professor cubà de la Universitat Ramon Llull; 

Radamés Molina, fi lòsof i escriptor cubà radicat a Barcelona; Canek Sánchez 

Guevara, escriptor i nét del Che, i Pepe Blanco, escriptor, periodista i exdirec-

tor de la revista ‘Ajoblanco’, tots ells moderats per l’excorresponsal de Televisió 

Espanyola a l’Havana, Vicenç Sanclemente. A la segona de les taules rodones 

es va abordar el model econòmic del país amb l’economista Cristina Xalma, 

autora del llibre “Cuba,¿hacia dónde?”; Francesc Bayo, investigador de la Fun-

dació CIDOB, i Pedro Pablo Álvarez, president 

del Consell Unitari de Treballadors Cubans i 

expres de consciència. Finalment, els escrip-

tors cubans a l’exili Rafael Rojas i Maria Elena 

Cruz Varela van compartir taula amb l’escrip-

tor Senel Paz, resident a l’illa, i amb el també 

escriptor cubà a l’exili, Jorge Ferrer, com a 

moderador. L’assagista cubà Iván de la Nuez, 

prenent la paraula en el torn de debat amb 

el públic, va congratular-se de l’experiència 

declarant que “la cultura pot fer el que la polí-

tica no és capaç de fer”.

Cuba, claus de futur
Jornada

11, 12 i 13 de març de 2009

138



Les Jornades sobre Literatura Infantil i Juvenil Llatinoamericana “Cuentan que 

cuentan...” van donar a conèixer aquesta producció literària entre educadors, 

bibliotecaris, promotors de lectura, editors i públic en general. A través de múlti-

ples activitats –conferències, taules rodones, tallers, trobades amb escoles, mostra 

de llibres, espectacles, etc.–, professionals i experts en literatura infantil i juvenil 

(LIJ) llatinoamericana van abordar el present d’aquest sector des dels diferents 

àmbits de producció. L’escriptora uruguaiana Cristina Peri Rossi i l’escriptor argentí 

Rodrigo Fresán van inaugurar “Cuentan que cuentan...”.

26, 27 i 28 de maig

L’escriptor i il·lustrador colombià Ivar da Coll va impartir una trobada literària amb 

un grup d’escolars d’entre 6 i 9 anys del centre “Els Vinyals” de Lliçà de Vall (Bar-

celona). En aquesta activitat, da Coll va poder conèixer les refl exions dels alumnes 

que durant diverses setmanes van treballar a l’escola alguns contes de l’escriptor. 

Dimecres 27 i el dijous 28 de maig es van repetir aquestes trobades literàries amb 

escolars dels col·legis Sant Estanislau de Kotska amb l’escriptora i il·lustradora 

mexicana Monique Zepeda i amb l’escriptor colombià Evelio José Rosero.

26 de maig

Roberto Sotelo, professor, bibliotecari i especialista en literatura infantil i juvenil 

(LIJ) argentí; Ivar da Coll, escriptor i il·lustrador colombià ; la mexicana Monique 

Zepeda, també escriptora i il·lustradora, i Evelio Rosero, escriptor colombià, van 

protagonitzar la taula rodona “Temes de la literatura infantil i juvenil”, moderada 

per l’escriptor cubà resident als Estats Units i guanyador del premi Alfaguara de 

Novel·la 2008, Antonio Orlando Rodríguez.

27 de maig

Exposició ‘cum laude’ sobre els dos segles d’existència de la literatura infantil i 

juvenil (LIJ) llatinoamericana a càrrec de l’escriptor cubà, especialista en el gènere, 

Antonio Orlando Rodríguez, qui va dibuixar un exhaustiu i il·lustratiu full de ruta 

que acredita la prolífi ca producció d’obres mestres del gènere en la pràctica tota-

litat de països de l’Amèrica Llatina.

“Cuentan que cuentan...”, 
Jornades sobre Literatura 
Infantil i Juvenil
Llatinoamericana
a Barcelona
Jornada

26-28 de maig de 2009
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Un any més, Casa Amèrica Catalunya es va convertir en una de les seus princi-

pals de les sisenes jornades de sensibilitació per Colòmbia “La Diàspora 2009”. 

L’esdeveniment va programar projeccions de documentals i pel·lícules i debats 

i taules rodones.

Jornades de sensibilització 
per Colòmbia.
La Diàspora 2009
Jornada

19-21 d’octubre de 2009

JORNADES

Les jornades “Colòmbia sin subtítulos” van aprofondir en diversos punts de con-

trovèrsia del passat més recent i el present d’aquest país de l’Amèrica Llatina. 

Així, el politòleg Darío Villamizar, l’antropòloga Maria Eugenia Vásquez, l’escrip-

tora Laura Restrepo i el periodista Xavier Vinader, moderats per Antoni Trave-

ria, director general de l’entitat, van parlar de “L’M-19, una guerrilla singular”. 

Els escriptors Laura Restrepo i Germán Castro Caycedo, l’actor Jhon Alex Toro i 

al caricaturista i periodista “Vladdo” van abordar el distanciament entre intel-

lectuals i el Govern d’Álvaro Uribe. Per acabar, els periodistes i escriptors José 

Alejandro Castaño, Guillermo González Uribe i Daniel Samper Pizano, moderats 

per l’excorresponsal de TVE a l’Amèrica Llatina, Juan Manuel Sáenz, van reclamar 

un acord internacional que despenalitzi de manera gradual les drogues. 

“Colombia sin subtítulos”
Jornada

9, 10 i 11 de juny de 2009
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La Fundació Casa Amèrica Catalunya i el Teatreneu van acollir la 2a Setmana 

de l’Humor Llatinoamericà, amb intervencions d’alguns dels humoristes més 

representatius de l’Amèrica Llatina, com ara l’integrant de ‘Les Luthiers’  Daniel 

Rabinovich o l’artista multidisciplinar uruguaià Leo Maslíah i d’Eileen “la Gringa”. 

Col·loquis i actuacions van conformar l’espina dorsal d’un esdeveniment en el 

qual es va retre homenatge a Pepe Rubianes amb un altar de morts dedicat a 

l’actor desaparegut. La instal·lació, erigida segons aquest costum mexicà d’arrels 

pre-hispàniques, contenia, a més de les clàssiques calaveres de sucre i el tequila, 

objectes personals de Rubianes com ara una armilla, un bastó de la tribu africana 

dels massai o el seu inseparable paquet de tabac negre.

La 2a Setmana de l’Humor Llatinoamericà va acollir un acte d’homenatge a l’his-

tòric grup argentí d’humor Les Luthiers, amb el periodista i escriptor Sebastián 

Masana, fi ll del fundador del grup; el periodista colombià Daniel Samper, autor 

del llibre “Les Luthiers de la L a la S”, i Daniel Rabinovich, membre de Les Luthiers. 

Mentre, el Teatreneu va ser escenari de les actuacions especials de Leo Maslíah i d’ 

Eileen “la Gringa” Shea i Fabiola Arteaga, aquestes envoltades pels “Románticos 

Empedernidos”, amb un enorme èxit de públic en tots dos casos.

II Setmana de
l’Humor Llatinoamericà
Jornada

2-6 de novembre de 2009
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i també···

Un poti-poti que ens encanta

Un cop vist el contingut de les pàgines que venen, se’l podria titular “petita capsa de 

Pandora” de la que surten actes organitzats, col·laboracions, i/o iniciatives inclassifi-

cables a les seccions precedents. Commemoracions. Efemèrides. Postgraus. Presen-

tacions de revistes. Estudis científics. Presències d’universitats, institucions o diverses 

organitzacions de tota mena. Seminaris i jornades. Importacions d’ancestrals cos-

tums de països del continent, com l’altar dels morts mexicà o l’any nou andí... 

I un parell que van deixar petjada especial en la memòria del nostre equip. La 

última aparició en públic del cantautor Quintín Cabrera, ja molt tocat per la malaltia, 

a qui vàrem retre algun homenatge pòstum, i un concert de guitarra clàssica en un 

inusual escenari. El mestre xilè, resident a Catalunya, Eugenio Dávalos, no va tenir 

cap problema, ans el contrari, per actuar davant dels reclusos de la Model barcelo-

nina i segur que mai no havia tingut un públic tan agraït com aquell. Era el primer 

cop en 104 anys que els empresonats veien quelcom així.



En un acte organitzat pel Consell Consultiu per als Dominicans a Catalunya i 

presentat per la seva presidenta, Yazmin Machuca, Casa Amèrica Catalunya 

es va afegir a la commemoració del 164è aniversari de la independència de la 

República Dominicana. El tenor Roger Sánchez va interpretar l’himne dominicà; 

es va projectar el curtmetratge “El nacimiento de una nación”, de Félix Germán, 

i el president de l’Instituto Duartiano de Venezuela, Gustavo Wiese, va oferir 

una conferència.

Multitudinària presentació del llibre “Chinchachoma. Escolapio y callejero mexi-

cano por convicción”, de Daniel Touron i Pilar Garcia-Sedas. Alexandre Gar-

cía-Durán –o “pare Chinchachoma”, tal com el van batejar els nens del carrer 

mexicans– va arribar a Mèxic el 1972 com a professor. Tot seguit es va dedicar a 

millorar les condicions de vida dels nens del carrer, amb la creació de llars d’aco-

llida i altres projectes pedagògics, fi ns a la fi  dels seus dies, el 1999.  

Els investigadors de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, José Carlos Bouso i 

Jordi Riba, van presentar els primers resultats d’un estudi de camp pioner a 

Europa sobre els efectes a llarg termini de la ingesta d’aiahuasca. El doctor Riba 

va apuntar que els preliminars obtinguts de les proves neuropsicològiques asse-

nyalen que “els consumidors d’aiahuasca objectes de l’estudi no es distingirien 

de la resta de població que no pren drogues”. L’especialista en etnopsicologia, 

Josep Maria Fericgla, també va participar en la presentació.

Commemoració de
la independència de la 
República Dominicana
Curtmetratge i conferència

22 de febrer de 2008

Homenatge a
Alexandre García-Durán,
el “pare Chinchachoma”
Presentació

28 de febrer de 2008

Estudi científi c sobre
els efectes de l’aiahuasca
Presentació

4 de març de 2008
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Amb motiu del 32è aniversari de la darrera dictadura militar argentina, que es 

va iniciar amb el cop d’Estat del 24 de març de 1976 i que fi ns al desembre de 

1983 va causar 30.000 desapareguts, Casa Amèrica Catalunya va programar 

diverses activitats per commemorar l’efemèride. Així, es va projectar el docu-

mental “Madres”, d’Eduardo Félix Walger, i es va acollir una xerrada sobre la 

demanda de justícia contra els responsables d’aquests crims amb intervencions 

de Raúl Castro, de la Plataforma Argentina contra la Impunidad; Graciela Daleo, 

supervivent del centre de detenció de l’Escuela de Mecánica de la Armada 

(ESMA); la documentalista Montserrat Armengou, i el director general de Casa 

Amèrica Catalunya, Antoni Traveria.

La Fundació Casa Amèrica Catalunya va ser guardonada per la Cambra de 

Comerç del Perú a Espanya (CCPE) per “la seva destacada cooperació en la 

integració del col·lectiu llatinoamericà a Espanya”. El director general de l’enti-

tat, Antoni Traveria, va recollir la distinció en el marc de l’acte de lliurament dels 

premis, que des de fa cinc anys concedeix la CCPE.

L’espai de “NO MAS!” –l’exposició de l’artista plàstica dominicana Yolanda 

Naranjo que s’exhibia a Casa Amèrica Catalunya– va ser l’escenari on la ‘per-

former’ xicana Melina Peña va desenvolupar part del seu espectacle de dansa, 

interpretació i arts visuals, “CRUSIN”, en el marc de la II Setmana Xicana que 

celebraba la Fundació.

Commemoració del 32è 
aniversari del cop d’estat 
militar a l’Argentina 
Barcelona, 27/03/2008
Documental i xerrada

27-28 de març de 2008

Casa Amèrica Catalunya, 
guardonada per la
Cambra de Comerç
del Perú a Espanya
Premi

10 d’abril de 2008

“CRUSIN”
Performance

29 de maig de 2008
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Aurora Díaz-Rato Revuelta, presidenta de la Fundació Casa Amèrica Catalunya 

fi ns al febrer de 2008, va estar nomenada nova Ambaixadora d’Espanya a la 

República de l’Uruguai. Des de maig de 2004, Aurora Díaz-Rato era directora 

general de Cooperació amb Iberoamèrica i també membre del patronat de la 

Fundació Casa Amèrica Catalunya en representació de l’Agència Espanyola de 

Cooperació al Desenvolupament (AECID), organisme del Ministeri d’ Afers Exte-

riors i Cooperació del Govern d’Espanya.

Casa Amèrica Catalunya va donar suport a l’Institut Ramon Llull en l’organitza-

ció de la participació de Catalunya com a convidada d’honor de la 36a edició 

de l’emblemàtic Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, a Mèxic. Per 

primera vegada, el Festival es va presentar a fora del país, concretament al Con-

solat de Mèxic a Barcelona. Hi van assistir a l’acte, entre altres, Roser Clavell, 

secretària d’Afers Exteriors i aleshores presidenta del patronat de la Fundació 

Casa Amèrica Catalunya, i Antoni Traveria, director general d’aquesta entitat.

El Secretari General Iberoamericà, Enrique Iglesias, i el director general de la Fun-

dació Casa Amèrica Catalunya, Antoni Traveria, van signar un conveni de col-

laboració entre les dues entitats. L’acord contempla que la Secretaria General 

Iberoamericana (SEGIB) i Casa Amèrica Catalunya treballaran conjuntament per 

aconseguir els objectius que les dues organitzacions comparteixen: entre d’altres, 

la creació, a través de Casa Amèrica, d’un punt de trobada d’Iberoamèrica a Cata-

lunya, donant a conèixer la seva realitat; i el foment de la projecció de Catalunya 

a Iberoamèrica amb activitats culturals, artístiques, socials, científi ques, etc... 

Aurora Díaz-Rato,
nova Ambaixadora
d’Espanya a l’Uruguai
Nomenament

4 de juliol de 2008

Festival Internacional
Cervantino de Guanajuato 
(Mèxic)
Presentació

10 de juliol de 2008

Conveni SEGIB
Casa Amèrica Catalunya
Presentació

16 d’octubre de 2008
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La celebració del Dia de Morts és una de les tradicions mexicanes d’origen pre-

hispànic que s’ha mantingut amb més vigència al llarg dels anys. El costum de 

fer ofrenes als difunts la vigília de Tots els Sants es manté en tota la seva esplen-

dor. Casa Amèrica¡, en col·laboració amb el col·lectiu artístic Consorte Conglo-

merado Cultural, es va sumar a la ruta d’altars que van organitzar set entitats 

de Barcelona i el Consolat General de Mèxic amb motiu del Dia de Morts. L’altar 

instal·lat a Casa Amèrica Catalunya es va poder visitar fi ns al 7 de novembre.

L’intèrpret de guitarra clàssica Eulogio Dávalos i el duet argentí format per Gui-

llermo Rizzotto a la guitarra i Pablo Jiménez a la fl auta van oferir als interns 

de la presó Model de Barcelona un concert a tall de preàmbul de la cinquena 

edició del Certamen Internacional de Guitarra de Barcelona “Miquel Llobet”, 

en el qual hi col·labora Casa Amèrica i que va tenir lloc en diversos escenaris 

de la ciutat entre el 2 i el 9 de novembre. Va ser la primera ocasió, en els 104 

anys d’història, en què la Model va acollir un concert de guitarra clàssica. Albert 

Batlle, director general de Serveis Penitenciaris de la Genralitat de Catalunya, va 

presenciar el concert.  

“Altar de morts”
Tradició

29 d’octubre de 2008

Guitarra clàssica a la
presó Model de Barcelona
Concert

30 d’octubre de 2008
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El musicòleg Fernando González Lucini va recopilar en nou discos-llibre el reco-

neixement als músics llatinoamericans emigrats o exiliats a Espanya durant els 

anys 70. Així, “El cant emigrat de l’Amèrica Llatina” reuneix les veus de Manuel 

Picón, Olga Manzano, Indio Juan, Quintín Cabrera, Rafael Amor, Claudina y 

Alberto Gambino, Carlos Montero i Gonzalo Reig. La col·lecció va ser impulsada 

per la Fundació Autor, l’SGAE i Casa Amèrica. Cabrera va assistir a la presenta-

ció malgrat el seu delicat estat de salut, amb fi brosi pulmonar i a l’espera d’un 

trasplantament. El trobador uruguaià va emocionar als presents en llegir unes 

“dècimes” on desdramatitzava la seva situació: “La mort no em fa por, temo a 

no seguir vivint”, va dir. Quintín Cabrera ens va deixar el 12 de març de 2009.

Es va presentar l’informe “Los hechos se burlan del derecho: Miradas cruzadas 

sobre la efectividad del derecho a la educación en los barrios periféricos de San 

Miguel de Tucumán, Argentina”. La investigació va ser realitzada per la Funda-

ció Comparte amb la col·laboració de l’associació Crecer Juntos, formada per un 

grup de mares de San Miguel de Tucumán sota el lema “Nosaltres no parim fi lls 

per veure’ls morir”. Durant l’acte, el director de la Fundació Comparte, Philippe 

de Dinechin, va exposar les principals conclusions de l’estudi. 

Homenatge a Quintín 
Cabrera en la presentació
de “El cant emigrat
de l’Amèrica Llatina”
Presentació

4 de novembre de 2008

“Los hechos se burlan
del derecho”
Presentació

20 de novembre de 2008
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Espectacle “Varie-té: Antología de un fracaso sistemático”, a càrrec del duet 

de còmics argentins Joaquín Daniel i Mila Von Chobiak, o el que és el mateix, 

“Románticos Empedernidos”. L’auditori de Casa Amèrica Catalunya es va 

omplir fi ns a la bandera per gaudir de l’humor d’una parella d’actors que cada 

cop compta amb més seguidors.    

Presentació del número 9 de la revista d’art i poesia “El Llop Ferotge”, nascuda 

a Girona el maig de 2006, de la mà d’un col·lectiu de poetes i creadors, amb el 

xilè Jorge Morales i el català Albert Compte (1960-2007) al capdavant. Aquest 

número de la publicació estava dedicat al poeta costa-riqueny Julio Acuña.  

El Secretari d’Educació de l’Ajuntament de Medellín, Felipe Gil, un dels “cirur-

gians” dels grans canvis socials experimentats a la capital del departament 

colombià d’Antioquia, va visitar Casa Amèrica Catalunya i va parlar per al web 

de l’entitat. “Un nen amb oportunitats educatives, que acaba els estudis, mira 

la vida amb uns altres ulls”, va dir.

D’acord amb el que estableixen les bases de la convocatòria 2009 d’ajuts a projec-

tes de cooperació cultural al desenvolupament, la Fundació Casa Amèrica Catalu-

nya va decidir col·laborar amb les iniciatives presentades per l’Asociación Cultural 

Banda Visual/ Movimiento Árbol (Uruguai), la Fundación Taller de Letras Jordi 

Sierra i Fabra (Colòmbia), la Institución Educativa 2 de Mayo (Perú), i l’Asociación 

Civil Espacio Espiral (Mèxic). El 15 de juliol es va obrir el termini de presentació de 

projectes per als ajuts de 2010, termini que va fi nalitzar l’1 de desembre.

“Varie-té: Antología de
un fracaso sistemático”, de 
“Románticos Empedernidos”
Espectacle

14 de gener de 2009

“El Llop Ferotge”
Presentació

3 d’abril de 2009

Felipe Gil, secretari
d’Educació de Medellín,
Visita

8 d’abril de 2009

Convocatòria 2009 Ajuts 
a projectes de cooperació 
cultural al desenvolupament 
de Casa Amèrica Catalunya
Acord

2 de febrer de 2009
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Sessió dedicada a la leishmaniosi, una malaltia “oblidada” de gran incidència 

a l’Amèrica Llatina on unes 300.000 persones la contrauen cada any. Aquesta 

malaltia cutània i/o muco-cutània està causada per la picada de la mosca de la 

sorra, que inocula un paràsit que produeix úlceres i mutila la cara. Hi van inter-

venir Jorge Alvar, cap del programa de Leishmaniosi de l’Organització Mundial 

de la Salut (OMS); Jenaro Talens, catedràtic de Comunicació Audiovisual de la 

Universitat de Ginebra, i Enrique del Olmo, vocal assessor de l’Agència Espa-

nyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID), en un debat 

moderat pel director general de Casa Amèrica Catalunya, Antoni Traveria. Prè-

viament, es va  projectar el documental “El segell de la selva”.

Amb el suport del Consolat del Brasil i del Centre d’Estudis Brasilers, l’Associa-

ció d’Estudiants i Investigadors Brasilers a Catalunya (APEC) va celebrar el seu 

14è seminari acadèmic amb una conferència sobre urbanisme i arquitectura del 

professor universitari Luiz Alberto Gorbea i una taula rodona sobre polítiques 

públiques, ciència i tecnologia amb Renato Janine Ribeiro, de la Universitat de 

Sao Paulo, i Joaquim Bosch, director de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris 

i de Recerca (AGAUR).

Improvisació artística multidisciplinar a càrrec del cineasta veneçolà Andrés 

Duque, l’actor Iván García, la música de Cristian Vogel, les intervencions sonores 

d’Enrique Doza i les videoprojeccions de Kebabnation.

Acabat de guardonar amb el prestigiós Premi Internacional de Novel·la Rómulo 

Gallegos per la seva obra “El País de la Canela”, l’escriptor i poeta colombià 

William Ospina va visitar 

a Casa Amèrica Catalu-

nya l’exposició “Ya vuelvo. 

Carlos Pizarro, una vida per 

la pau.” Antoni Traveria, 

director general de l’entitat, 

i María José Pizarro, fi lla del 

protagonista de la mostra, 

van acompanyar Ospina. 

L’impacte de la leishmaniosi
Conferència

23 d’abril de 2009

Seminari acadèmic
de l’APEC
Presentació

13-14 de maig de 2009

“Nostalgia por causas perdidas”
Actuació

12 de maig de 2009

William Ospina, Premi
Internacional de Novel·la 
Rómulo Gallegos, visita
l’exposició “Ya vuelvo. 
Carlos Pizarro, una vida
per la pau”
Visita

5 de juny de 2009
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Presentació a Casa Amèrica de l’Inty Raimi Barcelona 2009, el solstici d’estiu 

celebrat als Andes com l’inici d’un nou any. Organitzat per les associacions Runa 

Pacha, OtavalosOnLine i la Federació d’Entitats Bolivianes a Catalunya, la platja 

de la Mar Bella va acollir una “nit cerimonial, de fraternitat, companyonia i comu-

nitarisme. No és folklore, teatre o circ: és tradició”, va subratllar Sacha Rosero.

En un acte solemne celebrat al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, l’ad-

vocat, expresident i exdirector de l’Institut Català de Cooperació Iberoamericana 

(ICCI) i membre del Patronat de la Fundació Casa Amèrica Catalunya, Ramon 

Mulleras i Cascante, va ser condecorat amb la Medalla d’Honor del Congrés 

dels Diputats de la República del Perú. El Cònsol General del Perú a Barcelona, 

Ambaixador Miguel Palomino de la Gala, va imposar l’esmentada condecoració 

i va lliurar un diploma acreditatiu a Ramon Mulleras.

Amb motiu de la projecció de la pel·lícula “El círculo”, l’expresident de la Gene-

ralitat de Catalunya, Pasqual Maragall, en lluita contra l’alzheimer que pateix, 

va mantenir una cordial trobada amb el doctor Henry Engler a Casa Amèrica 

Catalunya. “El círculo” narra l’epopeia personal d’Engler i el seu viatge  d’anada 

i tornada del seny a la bogeria. Engler, militant tupamaro, va romandre 13 anys 

tancat i incomunicat per la dictadura militar uruguaiana i va perdre la raó, però 

no només va ser capaç de recuperar-la: Ja en llibertat, amb 42 anys, va estudiar 

medicina convertint-se a Suècia en una eminència mundial en l’estudi de la 

malaltia de l’alzheimer.

Inty Raimi, l’Any Nou Andí
Presentació

19 de juny de 2009

Ramon Mulleras,
condecorat amb la
Medalla d’Honor
del Congrés del Perú
Premi

23 de juny de 2009

Trobada entre l’expresident 
de la Generalitat, Pasqual 
Maragall, i el metge
uruguaià Henry Engler
Visita

15 de juliol de 2009
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Presentació del Consell Consultiu de l’Uruguai, organisme de nova creació la 

fi nalitat del qual és que els uruguaians establerts a Catalunya mantinguin els 

vincles amb el seu país d’origen. Hi van participar el Cònsol General de l’Uruguai 

a Barcelona, Joaquín Píriz, i la presidenta del Consell Consultiu, Graziella Ferrari.

Durant l’estiu, l’Argentina, Colòmbia, el Perú, l’Equador, Bolívia i l’Uruguai van 

commemorar les seves festes nacionals. El Fòrum de Barcelona va ser l’espai prin-

cipal d’aquests esdeveniments, que van convocar a desenes de milers de persones. 

Es va tractar d’una iniciativa conjunta de la Federació d’Entitats Llatinoamericanes 

a Catalunya (FEDELATINA); la Federació d’Entitats Argentines (FEDEAR); les equa-

torianes FAEC i FEECAT; la boliviana FEDEBOL, i FEPERCAT del Perú, amb el suport 

de l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barce-

lona i la Fundació Casa Amèrica Catalunya.

Juan Manuel Santos, exministre de Defensa de Colòmbia i aleshores virtual can-

didat a la presidència del país, va visitar Casa Amèrica Catalunya, on va conèixer  

l’exposició “Ya vuelvo. Carlos Pizarro, una vida per la pau” que acollia l’entitat. 

Santos va signar en el Llibre d’Honor i va ser obsequiat amb diverses publicaci-

ons de KM 13744, el segell editorial de Casa Amèrica Catalunya.

Andrea Gualco, secretari de la Fundació Casa Amèrica d’Itàlia, amb seu a 

Gènova, va visitar Casa Amèrica Catalunya i va convidat l’entitat catalana a par-

ticipar en la VIII Trobada internacional de la Xarxa de Centres Culturals d’Amè-

rica i Europa (CCAE) que es va celebrar a l’octubre en aquesta ciutat italiana. En 

la reunió, experts en qüestions americanistes d’arreu del món van debatre sobre 

“Migració i Cultura a Amèrica i Europa”. 

Consell Consultiu
de l’Uruguai
Presentació

16 de juliol de 2009

Festes Pàtries
Llatinoamericanes
Festa popular

juliol-agost de 2009

Juan Manuel Santos, 
exministre de Defensa de 
Colòmbia, a Casa Amèrica 
Catalunya
Visita

17 de juliol de 2009

Casa Amèrica d’Itàlia
Visita

22 de juliol de 2009
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Antoni Traveria, director general de la Fundació Casa Amèrica, i Basilio Baltasar, 

director de la Fundación Santillana, van signar un conveni de col·laboració entre 

ambdues entitats. L’acord pretén “contribuir activament a promoure totes aque-

lles obres de caràcter cultural realitzades per autors iberoamericans”. 

Acte de presentació pública del Fòrum Internacional d’Advocats Peruans a Bar-

celona presidit pel Cònsol del Perú a Barcelona, Ambaixador Miguel Palomino 

de la Gala i amb assistència, entre altres personalitats, del Secretari d’Immigració 

de la Generalitat de Catalunya, Oriol Amorós, i el diputat del Parlament de Cata-

lunya, d’origen uruguaià, Roberto Lavandera. 

L’expresident de Mèxic, Vicente 

Fox, acompanyat per la seva 

dona i exprimera dama, Marta 

Sahagún, i pel Cònsol General a 

Barcelona del país llatinoamericà, 

Ambaixador Jaime García Amaral, 

es van reunir a Casa Amèrica amb 

el director general i l’adjunta a 

direcció de l’entitat, Antoni Tra-

veria i Marta Nin. En la trobada 

es van abordar pròximes col-

laboracions entre Casa Amèrica 

i el Centre Fox, organisme dirigit 

per Vicente Fox i la seva esposa, 

el propòsit del qual és promoure 

i preservar la democràcia, la lliber-

tat i el desenvolupament equitatiu 

a Mèxic i Llatinoamèrica. 

La IV Setmana de Mèxic a Barcelona es va celebrar en diversos espais de la ciutat 

(Casa Amèrica Catalunya, Poble Espanyol o la Galeria SATBA). Antoni Traveria, 

director general de Casa Amèrica, va remarcar en la presentació de l’esdeveniment 

el “prestigi” de la “impressionant” presència cultural de Mèxic a Catalunya.

Conveni amb
Fundación Santillana
Acord

24 de juliol de 2009

Fòrum internacional
d’advocats peruans
a Barcelona
Presentació

4 de setembre de 2009

L’expresident de
Mèxic, Vicente Fox,
a Casa Amèrica Catalunya
Visita

29 de juliol de 2009

IV Setmana de Mèxic
a Barcelona
Trobada

12-18 de setembre de 2009
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José Luis Machinea, director de la càtedra Raúl Pretisch de la Universitat d’Al-

calá, exsecretari executiu de la Comissió Econòmica per l’Amèrica Llatina i el 

Carib (CEPAL) i exministre d’Economia de l’Argentina, va dirigir el curs “L’Estat i 

la Cohesió Social a l’Amèrica Llatina: una mirada a la llum de la crisi”, patrocinat 

per la Fundació CIDOB i Casa Amèrica Catalunya. És el primer curs de tardor 

del Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona (CUIMPB) 

– Centre Ernest Lluch i es va celebrar al Centre de Cultura Contemporània de 

Barcelona (CCCB).

El grup bolivià “Teatro de los Andes” va fi nalitzar a Casa Amèrica Catalunya la 

gira per Espanya de la seva obra “120 kilos de Jazz”, una obra que entre d’altres 

llocs els va dur a actuar, durant el 2009, a Cadis, Madrid o Barcelona. El nombrós 

públic assistent a l’acte va gaudir de l’humor creat per Cesar Brie i representat per 

un histriònic Daniel Aguirre.

La companyia italiana Assemblea Teatro va presentar “El funeral de Neruda”, una 

recreació de l’etapa viscuda pel poeta i diplomàtic xilè Pablo Neruda arran del cop 

d’estat i la instauració de la dictadura d’Augusto Pinochet l’any 1973. L’acte va 

comptar amb la presència del director d’Assemblea Teatro, Renzo Ricco; de l’ac-

triu Annapaola Bardeloni, i de Fernando Sáez, director de la Fundación Neruda de 

Xile. “El funeral de Neruda” es va representar en italià al Palau de la Virreina (15 

d’octubre) i en castellà a la Plaça del Rei (18 d’octubre).  

Formació Acadèmica: 
“L’Estat i la Cohesió Social 
a l’Amèrica Llatina: una 
mirada a la llum de la crisi”
Curs

8-9 d’octubre de 2009

“120 kilos de Jazz”,
per Teatro de los Andes
Teatre

4 de desembre de 2009

“El funeral de Neruda”,
per Assemblea Teatro
Presentació i actuació

15 i 18 d’octubre de 2009
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Commemoració del Bicentenari de l’Equador amb projecció de la pel·lícula “1809 

– 1810. Mientras llega el día”, de Camilo Luzuriaga,  i debat amb José Luis Mas-

són-Guerra, Doctor en Economia de l’Empresa per la UAB; Malena Bedoya, his-

toriadora i professora a FLACSO – Equador; i María José Rosero, coordinadora de 

Cinecuanon, Mostra de Cinema Equatorià.  

El jurista argentí Carlos Slepoy va ser guardonat amb el IX Premi Joan Alsina a la 

lluita pels drets humans en el marc del I Festival de Cinema de Drets Humans de 

Santa Coloma de Gramenet, esdeviment impulsat per Casa Amèrica Catalunya 

i l’ASOPXI (Associació de Suport a les Organitzacions Popular Xilenes).  El Premi 

Joan Alsina és una creació del reconegut escultor argenti Rego Curten. 

Bicentenari de l’Equador
Projecció

10 de desembre de 2009

Carlos Slepoy,
IX Premi Joan Alsina
Presentació

12 de desembre de 2009
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El Centre de Documentació de Casa Amèrica Catalunya està especialitzat geogràfi cament en Amè-

rica Llatina. Tot i compilar tota mena de manifestacions culturals es concreten les següents àrees 

d’especialització: llengües ameríndies, política, història, cinema llatinoamericà, i cultura xicana. El 

fons és especialment valuós pel gran nombre de publicacions procedents del continent americà que 

no es troben en cap més biblioteca de l’Estat espanyol. Qualsevol persona interessada en la consulta 

o recerca d’informació dins del marc dels països llatinoamericans, i també en les seves relacions amb 

Catalunya, és lliure d’accedir a la consulta del material existent i fer ús dels serveis que s’hi ofereixen. 

El Centre de Documentació està integrat en el Consorci de Biblioteques universitàries de Catalunya 

(CBUC) i a la Red Europea de Información y Documentación sobre América Llatina (REDIAL).

El Centre de Documentació ofereix els seus serveis de dilluns a divendres de 10 a 14 i de 16 a 19. 

La superfície total destinada al centre de documentació és de 80 m2.  L’espai es reparteix entre la 

biblioteca 50 m2 i  l’hemeroteca 30 m2. La capacitat total d’emmagatzematge de llibres per a la 

consulta oberta dels usuaris és de 7.000 volums. S’ofereixen 3 punts de lectura, destinats a la con-

sulta i al treball dels investigadors, es recomana reservar l’espai amb antelació.

El catàleg de la biblioteca es gestiona a través del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalu-

nya (CBUC). Al juliol de 2009 es disposa de 5.095 títols entrats al catàleg, dels quals 2.388 títols es 

troben exclusivament a la nostra biblioteca. El ritme de materials catalogats se situa al voltant de 

1.000 títols entrats anualment.

El fons és especialment valuós pel gran nombre de publicacions produïdes al continent americà que no 

es troben a d’altres biblioteques. L’abast de la col·lecció és generalista, es compila tota mena d’infor-

mació sobre els països llatinoamericans i les seves relacions amb Catalunya. El Centre de Documenta-

ció posa especial èmfasi en l’adquisició de les línies temàtiques de llengües ameríndies, cultura xicana, 

cinema documental, política, història i literatura infantil. En quan a l’abast geogràfi c del fons, es posa 

de manifest una presència més destacada dels països de Veneçuela, Mèxic, Argentina i Cuba. 

Els fons es reben mitjançant tres modalitats, la compra, l’intercanvi i la donació. Les compres de 

material responen a la necessitat d’adquirir documentació per activitats concretes de la Casa, nove-

tats editorials i temes d’interès. El tipus de material que s’adquireix consta de diverses tipologies 

documentals: monografi es, revistes, audiovisuals i enregistraments sonors. Durant el període 2008-

2009 s’han adquirit per compra 1.162 títols i s’han rebut per donació 780 materials. 

Presentació

Horaris

Equipament

Dades
quantitatives 

del fons

Temàtica del 
fons

Adquisicions

centre de documentació
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L’anàlisi de les dades recopilades posa de manifest un creixement sostingut i notable en l’ús dels ser-

veis, com es desprèn de les dades facilitades a les gràfi ques. Respecte al nombre de préstecs, el crei-

xement registrat al 2007 es manté any rere any; hi ha un augment sostingut molt proper al 50%.

El servei d’informació i consulta experimenta de la mateixa manera un creixement sostingut al llarg 

dels anys que se situa al voltant del 40% i que es decanta principalment per la visita personal a la 

biblioteca, molt per davant de l’atenció per telèfon o correu electrònic.

 Es pot accedir als serveis del Centre de Documentació tant de forma presencial com per correu 

electrònic, telèfon o correu postal. S’ofereix, a demanda dels usuaris, informació sobre la biblioteca 

i els  recursos de què disposa, així com assessorament en cerca d’informació.

Es permet l’accés lliure dels usuaris a la consulta directa dels documents dipositats a la biblioteca. La 

consulta del material d’arxiu i de l’hemeroteca es realitza a través de sol·licitud, per la qual cosa es 

recomana concertar cita per a la consulta d’aquest tipus de materials.

Dades d’ús
dels serveis

Descripció
dels serveis
Servei d’informació

Consulta en sala
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A través d’aquest servei, el centre de documentació permet als usuaris reservar-se un determinat 

nombre de documents per tal de garantir-se la seva consulta a sala o el seu préstec.

El tràmit del servei es realitza presentant un document d’identifi cació personal i facilitant les dades 

de contacte. Es presta tot el material a excepció dels documents amb la identifi cació d’exclòs de 

préstec. El termini de préstec per a llibres és de 15 dies, i de 7 dies per audiovisuals. Es poden tenir 

en préstec simultàniament fi ns a 3 llibres i 2 pel·lícules.

Els usuaris poden fer ús del servei de reprografi a segons les condicions dictades per les lleis vigents 

en matèria de drets d’autor i sobre patrimoni bibliogràfi c.

El desenvolupament de les primeres jornades de LIJ al 2009, va posar de manifest d’interès tant 

d’investigadors, educadors, com de públic general, per aquesta tipologia documental, generada a 

Amèrica Llatina. Són materials de gran qualitat i d’escàs tiratge, que cada dia tenen més prestigi a 

nivell internacional. Amb la voluntat de poder oferir, difondre i fer-los accessibles, es crea una nova 

línia d’especialitat i un nou espai de literatura infantil i juvenil, dirigit principalment a educadors. 

Es condiciona una de les sales de la videoteca per oferir una consulta còmode i planera dels materials 

audiovisuals. Fins a la data, la biblioteca no disposava d’equip propi i sovint era impossible oferir el 

servei en el moment de la petició.

La biblioteca utilitza la Classifi cació Decimal Universal (CDU) per tal d’organitzar temàticament els 

seus fons i facilitar la consulta directa dels seus usuaris. L’exhaustivitat i especifi citat d’aquesta eina 

fa necessari un replantejament del sistema que faciliti la seva comprensió i l’accés al públic general. 

Es crea una nova eina de treball per als bibliotecaris basada en la CDU,  que permet una agrupació 

centrada en matèries més generals i fa més comprensible l’abast geogràfi c de cada document. 

Durant aquest període es modifi ca tota l’àrea de literatura, la de política i la d’història. 

A mitjans de 2008 l’espai disponible per oferir el fons en accés lliure assoleix el seu límit. Per disposar 

d’espai on encabir  els nous materials, es creen nous criteris i s’apliquen mesures a la col·lecció. 

 o El material no directament relacionat amb les temàtiques del centre es retirat i es cedeix a 

altres biblioteques. 

 o Les publicacions editades amb anterioritat a 1950 son retirades i ubicades en un espai més 

adequat i segur per al material d’arxiu.

 o Es retiren els títols duplicats i els títols poc utilitzats publicats entre 1951 i 1995, que son 

emmagatzemats en dipòsits.

Línies de treball
Nova àrea

d’especialització:

Literatura Infantil

i Juvenil (LIJ)

Nou servei i espai

de Videoteca

Nou sistema

d’ubicació

dels materials

Nous espais

per a la col·lecció

Reserva

Préstec

Reprografi a
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GESTIÓ DE BEQUES

Casa Amèrica Catalunya gestiona i tramita les beques que convoca el Ministeri de Asuntos Exte-

riores i de Cooperació (MAEC) del govern espanyol, a través de la seva  Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) i la Dirección de Relaciones Culturales y 

Científi cas. Aquestes beques presenten una oferta de formació d’excel·lència que suposa apostar 

per la inversió en l’ésser humà com a factor essencial de l’ajut ofi cial espanyol al desenvolu-

pament i la seva cooperació cultural amb l’exterior. Es tracta d’un programa anual i únic per a 

ciutadans estrangers majors d’edat amb estudis universitaris.

 En el decurs del curs 2008-2009, la Fundació va gestionar un total de 280 becaris de diver-

ses procedències (Àfrica Subsahariana, Magrib i Orient Pròxim, Àsia-Pacífi c i  Europa), tot i que 

la majoria ve de Llatinoamèrica. Tots ells han pogut ampliar la seva formació acadèmica amb 

estudis de màster, postgraus, cursos i investigació en diversos centres i universitats, tant públics 

com privats, de Catalunya.

gestió de beques
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Comunicació a tots els nivells

Els periodistes i els medis de comunicació resulten bàsics com a corretja de transmis-

sió davant del gran públic per tal de difondre les activitats de Casa Amèrica Catalu-

nya. En el decurs dels darrers anys, hem teixit un extens teixit de complicitats que ens 

ha portat a figurar diàriament, de manera gratuïta, a les agendes de tots els diaris 

de Catalunya, a que la nostra veu s’escolti a les ràdios, a que les càmeres vinguin a 

la nostra seu. 

La nostra web es renova de forma constant amb cròniques dels esdeveniments 

realitzats i el departament de Premsa i Comunicació posa a disposició dels medis als 

convidats que rebem a la nostra cosa. A través de la Xarxa, enviem convocatòries, 

agendes setmanals, dossiers de premsa, programacions, atenem el Facebook i ens 

relacionem amb un mailing que supera amb escreix les cinc mil direccions, per no 

esmentar als consolats i associacions llatinoamericans amb seu a casa nostra. 

I ben distingible, la imatge dissenyada de la nostra agenda, que cada mes recull 

el llistat diari d’actes. Un, dos i fins a tres trobades per dia, de dilluns a divendres i 

àdhuc en cap de setmana, si hi ha col·laboracions, visites o situacions solidàries o fora 

d’allò normal. Som ja una font més d’informació i així ens veuen, fiables, rigorosos i 

dignes de merèixer atenció. Tot seguit, les portades del 2008 i tot allò programat, dia 

rere dia, en el decurs del 2009.   
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 “Comienza 2010, año de bicentenarios donde el festejo se mezclará con las 

revisiones históricas. Una vez más descubriremos que la voluntad de futuro 

proviene del pasado. ¿Qué tipo de sociedades deseamos?

 Sirva esta pregunta para discutir otro centenario, el de la Casa Amè-

rica Catalunya, fundada en 1911 con el nombre de Casa Amèrica Barcelona. 

Durante casi un siglo, este empeño decisivo ha operado con más entusiasmo 

que recursos, supliendo el pegamento con la saliva providente de las grandes 

emergencias. La modernidad tiene un supersticioso respeto por las siglas y 

durante un tiempo la institución se convirtió en el ICCI (Institut Català de 

Cooperació Iberoamericana). Aunque sonaba a prestigiosa fi lial de la ONU o 

la CEPAL, también el ICCI dependió del heroísmo, la pasión y la solidaridad 

para mantener viva la fl ama de la cultura latinoamericana.

 La prueba en piedra de que la Casa Amèrica ha carecido del apoyo que 

merece es la siguiente: cumplirá su centenario en un entresuelo. La arquitec-

tura barcelonesa ha sido muy explícita en sus jerarquías. Nadie duda de que 

el piso principal representa lo que dice su nombre. En cambio, el entresuelo 

es la entelequia de la fi nca, la insondable aporía, el sitio entre dos sitios, lo 

cual signifi ca que su techo es demasiado bajo.

 Aunque la Casa Amèrica existe para comunicar dos realidades, amerita 

un espacio menos intermedio. El que ahora tiene en Còrsega 299 ha sido 

mejorado al límite. Cuenta con salones de juntas, un vestíbulo milagrosa-

mente convertido en galería y un auditorio donde 125 personas se pueden 

sentar sin apretarse demasiado. El impacto que ha tenido recuerda el cama-

rote de los hermanos Marx, en el que entraban más personas de las que 

cabían. Ha sido notable lo que ahí se ha realizado, pero el trato con Latinoa-

mérica no puede depender de un entresuelo prodigioso.

 A fi nes del 2004, el periodista Antoni Traveria se hizo cargo de la insti-

tución. Llegó al entresuelo con la mirada profética de quien ve ahí una casa. 

De inmediato planeó el cambio de nombre. Para crear una fundación, pasó 

por el purgatorio de los trámites burocráticos y la búsqueda de recursos con 

la paciencia con la que soportó mosquitos y campañas electorales en sus 

tiempos de corresponsal en Latinoamérica. Finalmente, el 17 de septiembre 

del 2007 Carlos Fuentes impartió la conferencia que inauguraba la nueva 

etapa de la Casa Amèrica Catalunya.

UN TAST DEL 2010

Una casa para todos
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 Sería imposible levantar inventario de los colaboradores que hemos pasado 

por ahí. Sin embargo, son muchos los barceloneses que aún no asoman la oreja 

en ese sitio. La razón es sencilla: se trata de un foro con cupo restringido; su-

giere una especie de club al que no todos se animan a entrar. Además, el hecho 

de que esté en un edifi cio compartido impide colocar anuncios en la fachada. A 

riesgo de saturar ese espacio más allá de lo que aconseja el ayuntamiento, urjo 

a la población barcelonesa que aún no conozca la Casa a formarse en fi la para 

ver la exposición impar que actualmente se exhibe ahí: El mundo anterior, del 

fotógrafo mexicano Javier Hinojosa.

 La necesidad de tener una auténtica casa, un puerto de llegada para 

lo que el océano interrumpe, me ha llevado a recorrer Barcelona con pasión 

inmobiliaria. Hay palacios nobles que podrían dedicarse a esta tarea. En espe-

cial, me atrae uno en el paseo de Sant Joan, acaso porque confío en mi santo 

patrono. Durante la Feria Internacional de Guadalajara se comentaba que la 

cosa está a punto. Esperemos que el feliz rumor se concrete en algún edifi cio 

entre el mar y la montaña. Todo esto lleva a un punto central: ¿qué clase de 

Catalunya queremos? Ninguna región del Mediterráneo está mejor equipada 

para ser sede de la cultura latinoamericana. Así lo señalan la inmigración, los 

lazos familiares, la nómina de artistas de ultramar que ha vivido aquí, los nego-

cios que se fi rman a diario al otro lado del Atlántico, las palmeras y la alineación 

del FC Barcelona.

 Aunque la oportunidad de América está a la mano, por momentos la vida 

barcelonesa se debate entre la globalización consumista de un parque temá-

tico fashion y el narcisismo regionalista. Más rico y natural sería aprovechar y 

fortalecer algo que ya está aquí: las muchas voces que conforman la Catalunya 

latinoamericana. En ocasiones, lo hispanoamericano se ve como un mero refl ejo 

de lo que viene de Madrid.  Esta visión confusa olvida los vínculos directos que 

Catalunya tiene con países cuya identidad se defi nió hace 200 años a partir de 

su independencia de España. Si la Catalunya futura aprovecha a fondo su parte 

latinoamericana, aquella que por ahora existe en voz baja y se reúne en un 

entresuelo, será una de las regiones más interesantes del planeta.

 Uno de los misterios del sueño soberanista es que resulta compartible. 

Pertenecer a una nación no signifi ca negar a las demás. Afi rmar lo propio como 

un principio de exclusión, empobrece; afi rmarlo como una base segura para 

aceptar lo ajeno, enriquece. Urge un espacio para ser catalán y latinoamericano: 

una Casa para todos”.

UN TAST DEL 2010

Juan Villoro és un escriptor mexicà, autor entre altres obres 
de les novel·les ‘El disparo de Argón’ i ‘Materia dispuesta’; 
d’un volum de contes ‘La casa pierde’ (1999) i del llibre d’as-
saigs ‘Efectos personales’ (2000). Ha estat professor a la Uni-
versitat Nacional Autònoma de Mèxic i professor convidat a 
la Universitat de Yale. Actualment ocupa la Càtedra UNESCO 
de Cultura Iberoamericana a la Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona i l’any 2006 va rebre el Premi Manuel Vázquez 
Montalbán.
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