
 
Calendari d’activitats 

Abril 2015 
 
Dimecres 8 
Cicle Noves Dramatúrgies de teatre llatinoamericà: ‘Abans 
d’entrar deixin sortir’  
20H 
 
Primera sessió de Noves Dramatúrgies, cicle de teatre 2015 de Casa Amèrica 
Catalunya, amb la representació d’Abans d'entrar deixin sortir, de l’autor 
argentí Óscar Viale. Aquest cicle, dirigit pel cubà Alfredo Alonso, és una 
plataforma de difusió de les creacions dels joves dramaturgs llatinoamericans. 
 
 Abans d'entrar deixin sortir és el retrobament de dos germans, després 
d’anys d'incomunicació, convocats per un estrany succés ocorregut amb el 
viejo, el pare de la família. 
 
Fitxa artística de l'espectacle 
 
Direcció: Alfredo Alonso Intèrprets: Abril Hernández. Eloi Benet Martín 
Brassesco. Rodrigo García Olza. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
 
Divendres 10 
LATcinema: ‘Fuera de Campo’ (Paraguai) 
20:00h 
 
El documental Fuera de Campo (Paraguai. 52’) d’Hugo Giménez, aborda el 
retorn a l’escenarit d'una massacre recent en el camp paraguaià. Un viatge 
entre les imatges, on el dolor i l'absència pesen; perquè una imatge mai és 
portadora de la totalitat del seu significat. 
 
Documental produït per Tekoha Audiovisual per al IV DOCTV Llatinoamèrica. 
El film també forma part del nou número especial de la revista ALTAÏR 
MAGAZINE, 360º al voltant del Paraguai, amb continguts confeccionats 
especialment per creadors d’aquest país. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona 
Entrada: Aportació voluntària 
 
 
 
 



 
Dilluns 13  
‘Aquest conte té cap i cua, inventem la resta!’, taller de 
promoció de la lectura  
18:00h 

En aquest taller l'escriptora colombiana Pilar Lozano convidarà els nens i 
nenes a jugar amb el cap i la cua de molts contes. Jugaran especialment amb 
la història del Juanito i la María Luisa, protagonistes del conte La estrella que le 
perdió el miedo a  la noche.  
 
Entre conte i conte, la Pilar explicarà la seva vida com a escriptora i com en els 
seus viatges se li van anar enredant tantes històries. 
  
Aquesta activitat, adreçada a nens de 8 a 12 anys, forma part del segon Joc 
Literari de Barcelona, projecte de promoció de la lectura que busca apropar els 
nens i nenes a la literatura infantil i juvenil llatinoamericana. 
  
Lloc: Biblioteca El Clot  (Plaça de les Glòries Catalanes, 37-38) 
Entrada lliure 
 
 
Dilluns 13 
LATcinema: ‘Insurgentes’ 
20:00h 
 
Projecció de la pel·lícula documental Insurgentes (87’, 2012), de Jorge 
Sanjinés, el més destacat director de cinema de Bolívia. El film rescata de 
l’oblit els herois indígenes que es van enfrontar al poder i van aconseguir 
canvis importants per a la societat boliviana després que els seus noms fossin 
silenciats per la història oficial. 
El documental explica com els insurgentes van posar les bases de la història 
del poble indígena bolivià, fet que va permetre, l’any 2006, l’ascens d’Evo 
Morales a la presidència del país. 
 
Amb la seva darrera pel·lícula, Sanjinés es manté en la línia d’un clar 
compromís polític, en la seva forma d’entendre la realitat social i d’intervenir-hi 
a través de les imatges. 
 
Aquesta sessió de LATcinema té el suport de l’Ambaixada de Bolívia a 
Espanya. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
 
 
 
 
 



Dimarts 14 
Mites, estereotips i estratègies al voltant de la literatura 
infantil i juvenil 
18: 00h 
 
En el marc del segon Joc Literari de Barcelona les escriptores Pilar Lozano 
(Colòmbia) i Vivian Mansour (Mèxic) aborden els mites, estereotips i 
estratègies al voltant de la literatura infantil i juvenil. 
 
L'escriptora colombiana Pilar Lozano centrarà la seva intervenció en la 
literatura infantil i juvenil com una eina poderosa en la tasca de reconstruir un 
teixit social trencat per la violència. Exposarà tres experiències emblemàtiques 
desenvolupades en llocs apartats de Colòmbia on l'acció dels grups armats ha 
colpejat amb especial duresa a la població. 
 
L'autora explicarà aquestes iniciatives de promoció de la lectura on s'involucra 
a tota la comunitat i com utilitzant la poesia s'ha aconseguit atrapar el públic 
més difícil: els joves. 
 
Per la seva banda, la mexicana Vivian Mansour oferirà la seva particular visió 
sobre alguns mites i estereotips de la literatura infantil. Els prínceps sempre són 
rossos i valents? Les princeses sempre són les vulnerables? Guanyen sempre 
els forts als febles? Quins són els prejudicis que imperen en la creació de 
trames i personatges en la literatura infantil? 
  
Ell segon Joc Literari de Barcelona és un projecte de promoció de la lectura 
que busca apropar els nens i nenes a autors de literatura infantil i juvenil 
llatinoamericana. Aquestes intervencions es dirigeixen a bibliotecaris, 
professors i dinamitzadors de lectura amb l'objectiu de compartir reflexions, 
experiències i estratègies en l'àmbit de la formació de lectors. 
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
 
Dimecres 15 
'Promoció de la lectura i noves tecnologies', per Carlos 
López-Aguirre 
18:00h 
 
En el marc del segon Joc Literari de Barcelona, l'escriptor mexicà Carlos 
López-Aguirre aborda el paper indispensable de les noves tecnologies en la 
promoció de la lectura i la literatura infantil i juvenil. 
 
En aquesta sessió, Carlos López-Aguirre ofereix una visió alternativa a la 
promoció de la lectura tradicional respectant el llibre, buscant nous camins a 
través de la tecnologia i donant una perspectiva diferent de les xarxes socials. 
Es tracta d'encoratjar la lectura sense solemnitats. 



 
 
Aquestes sessions sobre promoció de la lectura formen part del segon Joc 
Literari de Barcelona, projecte que busca apropar els nens i nenes a autors 
llatinoamericans de literatura infantil i juvenil. Les xerrades són dirigides a 
bibliotecaris, professors i dinamitzadors de lectura amb l'objectiu de compartir-
ne reflexions, experiències i estratègies en l'àmbit de la formació de lectors. 
 
Lloc: Fundació Jordi Sierra i Fabra. c/ Carreras Candi. 80. Barcelona 
Entrada lliure 
 
 
Dijous 16 
Un any de solitud 
19:00h 
 
Amb motiu del primer aniversari de la mort de Gabriel García Márquez els 
escriptors Joaquin Marco i Rosa Regàs, amics de Gabo, i el novel·lista 
colombià resident a Barcelona Sergio Álvarez conversaran sobre el Premi 
Nobel de literatura i la seva relació amb Barcelona.  
 
Conduirà l’acte el periodista Carles Geli. 
 
Acte organitzat per Biblioteques de Barcelona i Imago amb la col·laboració 
del Consolat de Colòmbia a Barcelona i Casa Amèrica Catalunya. 
 
Lloc: Biblioteca Jaume Fuster. Plaça de Lesseps, 20-22. Barcelona 
Entrada lliure 
 
 
Divendres 17 
LATcinema: ‘El coronel no tiene quien le escriba’ 
20:00h 
 
Avui fa tot just un any de la mort de l’escriptor colombià Gabriel García 
Márquez. En aquesta efemèrides, LATcinema ha programat la projecció de El 
coronel no tiene quien le escriba (Mèxic, 1999. 118’), d’Arturo Ripstein, 
basada en la cèlebre novel·la homònima de Gabo. 
 
A El coronel no tiene quien le escriba, cada divendres el Coronel es posa el 
seu únic vestit per anar a rebre la carta que anunciï la concessió de la pensió 
que li van prometre fa molts anys. Tots al poble saben, però, que la seva 
espera és en va. Ho sap també la seva dona, que cada divendres el mira com 
es prepara davant el mirall per recollir la carta que mai arribarà. Però el Coronel 
prefereix tancar els ulls davant l'evidència i s'aferra al seu somni per suportar el 
dolor de la mort del seu fill. 
 
Aquest film co-protagonitzat per Fernando Luján, Marisa Paredes i Salma 
Hayek va ser guardonat com a Millor pel·lícula llatinoamericana Sundance Film 
Festival del 1999. 



  
Amb motiu d’aquest primer aniversari de la mort de Gabriel García Márquez i 
en homenatge a la seva universal figura, LATcinema ha programat, durant  
tres divendres consecutius, la projecció de pel·lícules basades en obres de 
l’escriptor. 
 
El Coronel sí tiene quien le escriba 
 
Casa Amèrica Catalunya i Penguin Random House Grupo Editorial volen 
recordar Gabriel García Márquez a través de l'activitat literària El coronel sí 
tiene quien le escriba. 
 
Es tracta d'un concurs en el qual et convidem a escriure una carta al Coronel. 
Les bases del concurs es podran recollir als Cinemes Girona abans de la 
projecció de la pel·lícula El coronel no tiene quien le escriba, el 17 d'abril.  
 
La teva carta al Coronel podras lliurar-la divendres 24 d'abril, quan projectarem 
la pel·lícula El amor en los tiempos del cólera. 
 
I el dia de la projecció de la pel·lícula Memoria de mis putas tristes, divendres 8 
de maig, anunciarem els guanyadors/es del concurs.  
 
Per cortesia de Penguin Randhom House, el guardonat/da amb el primer premi 
rebrà tota la col·lecció de llibres publicats per l'editorial amb les últimes 
cobertes que van ser aprovades pel propi Gabo. El guardonat/da amb el segon 
premi, rebrà la mateixa col·lecció, en edició de butxaca. 
 
Anima't. El Coronel espera que li escriguis! 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona 
Entrada: 2,5€ 
 
 
Dissabte 18 
‘Els pentinats de la ‘tía Chofi’ i altres contes despentinats’ 
11:45h 
 
La tía Chofi ho ha provat tot per estar espectacular en les noces a la quals va 
ser convidada, però no comptava amb la visita d'un petit insecte, que serà el 
veritable protagonista de la nit. En aquest taller l'escriptora mexicana Vivian 
Mansour presentarà als nens a la seva tia Chofi, un dels protagonistes de les 
seves històries, i conversarà amb els petits lectors sobre altres contes 
despentinats.  
 
Aquesta activitat, dirigida a nens de 8 a 12 anys, forma part del segon Joc 
Literari de Barcelona, projecte de promoció de la lectura que busca apropar 
els nens i nenes a la literatura infantil i juvenil llatinoamericana. Per segon cop, 
el Joc Literari és present en el Món Llibre, el Sant Jordi dels nens, aquesta 
vegada de la mà de l'escriptora Vivian Mansour. 
 



Lloc: Món Llibre. Taller del MACBA 2 Plaça dels Àngels, 1. Barcelona 
Entrada Lliure 
   
Dilluns 20 
Presentació del llibre 'Ítaca/Luzmila', de Telmo Herrera 
(Equador) 
20:00h 
  
L'escriptor equatorià Telmo Herrera presenta el seu últim llibre de poesia Ítaca / 
Luzmila (Desculturas, 2014) en el qual desenvolupa la forma lliure del "poema-
conte". 
 
Intervenen Telmo Herrera, autor del llibre, Miguel Calahorrano Camino, 
ambaixador de l'Equador a Espanya, Antoni Traveria, director de Casa 
Amèrica Catalunya i Jesús Mugercia, poeta i crític literari. 
 
En Ítaca/Luzmila, la veu del poeta explica en primera persona la seva 
complexa relació amb Luzmila, una misteriosa figura de l'amor que és també 
alè de vida i musa inspiradora. 
 
Telmo Herrera. Va néixer a l'Equador al 1948. És novel·lista, poeta, dramaturg 
i artista gràfic. Des del 1973 resideix a París on ha desenvolupat gran part de la 
seva obra literària. Al 1984 va ser finalista del Premi Nadal amb la seva novel·la 
Papá murió hoy (1985; 2001). És autor de les novel·les La cueva (1985; 2003), 
Lucero (1999) i Le pretre fou et les trente-sept Vierges de Santa Rosa (2005), i 
de l’obra teatral Celos joviales (2014).  
 
De la seva obra poètica en destaquen La publicidad. Cuentos de Hadas del 
siglo XX (1977), Vía air mail (1978), Algo así como un poema´78 (1981) i 
Desde la capital de las MalGenios (2000).   
 
Lloc: Casa Amèrica Catalunya. c/ Còrsega, 299. Barcelona 
Entrada lliure 
 
 
Dimecres 22  
LATcinema: Projecció de 'Bering. Equilibri i resistència' 
20:00h 
 
El Consolat de Mèxic a Barcelona i Casa Amèrica Catalunya presenten el 
documental Bering. Equilibri i resistència (Mèxic, 2013, 80 '), de la fotògrafa i 
documentalista mexicana Lourdes Grobet. 
  
L'estret de Bering, pas marítim situat entre l'extrem oriental d'Àsia i el cap 
Príncep de Gal·les, el punt més occidental d'Amèrica, separa Rússia dels 
Estats Units. No obstant això, poc, o gairebé res, se sap sobre els seus 
habitants. Quines són les seves condicions i necessitats de vida, els seus 
pensaments. Quins són els seus costums, què alimenta la seva cultura, com es 
consideren a si mateixos i com veuen la resta del planeta. 
 



Bering. Equilibri i resistència ens apropa a aquesta quotidianitat desconeguda 
per a la resta del món. 
  
Debat posterior a càrrec de la directora, Lourdes Grobet. 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona 
Entrada: Aportació voluntària 
 
 
Divendres 24 
LATcinema: ‘El amor en los tiempos del cólera’ 
20:00h 
 
Projecció de El amor en los tiempos del cólera (EUA. 2007. 139’), de Mike 
Newell, pel·lícula de títol homònim a la novel·la de Gabriel García Márquez. 
 
A principis del segle XX, un jove romàntic, Florentino Ariza, veu a la 
impressionant i protegida Fermina Daza i immediatament se n'enamora. El seu 
pare no ho accepta, però Florentino es nega a renunciar al seu somni... fins i tot 
si comporta dècades d'espera per omplir la passió del seu cor. 
 
La pel·lícula té música de Shakira i és protagonitzada per Javier Bardem, 
Giovanna Mezzogiorno i Benjamin Bratt. 
 
Durant tres divendres, LATcinema projecta 3 pel·lícules basades en obres de 
Gabriel García Márquez, en record a l’escriptor colombià mort ara fa un any. 
 
El Coronel sí tiene quien le escriba 
 
Casa Amèrica Catalunya i Penguin Random House Grupo Editorial volen 
recordar Gabriel García Márquez a través de l'activitat literària El coronel sí 
tiene quien le escriba. 
 
Es tracta d'un concurs en el qual et convidem a escriure una carta al Coronel. 
Les bases del concurs es podran recollir als Cinemes Girona abans de la 
projecció de la pel·lícula El coronel no tiene quien le escriba, el 17 d'abril.  
 
La teva carta al Coronel podras lliurar-la divendres 24 d'abril, quan projectarem 
la pel·lícula El amor en los tiempos del cólera. 
 
I el dia de la projecció de la pel·lícula Memoria de mis putas tristes, divendres 8 
de maig, anunciarem els guanyadors/es del concurs.  
 
Per cortesia de Penguin Randhom House, el guardonat/da amb el primer premi 
rebrà tota la col·lecció de llibres publicats per l'editorial amb les últimes 
cobertes que van ser aprovades pel propi Gabo. El guardonat/da amb el segon 
premi, rebrà la mateixa col·lecció, en edició de butxaca. 
 



Anima't. El Coronel espera que li escriguis! 
 
Lloc: Cinemes Girona. c/ Girona 175. Barcelona 
Entrada: 2,5€ 
 
 
Divendres 24 
Concert: Meriç Dönük i Guillermo Rizzoto (Turquia - 
Argentina) 
21:00h 
 
Els ritmes argentins i la música tradicional turca s'uneixen en "un fil delicat" 
gràcies al guitarrista Guillermo Rizzotto i l'arpista Meriç Dönük. Una trobada 
entre l’Argentina i Turquia en el qual les arrels conviuen amb la improvisació, 
eliminant qualsevol distància possible a través de la música. 
 
Després de dos anys d'un treball d'intercanvi de músiques a la distància, els 
músics es van trobar per primera vegada a Istanbul per fer la presentació en 
directe del seu projecte en 2014. En aquesta ocasió és Barcelona la seu 
d'aquesta trobada musical. 
 
Lloc: Sala Sandaru. c/ Bonaventura Muñoz 21. Barcelona 
Entrada: 10€ 
 
 
Dimecres 29 
Concert de Lucía Pulido (Colòmbia) 
20:00h 
 
Concert de la cantant colombiana Lucía Pulido, que presenta la seva proposta 
d'experimentació amb la música tradicional del seu país. Un projecte amb més 
de 20 anys en funcionament, i amb el qual ha aconseguit una major versatilitat i 
mestratge en la seva interpretació vocal essent capaç d'adaptar-se a sonoritats 
que van des dels cants de treball colombians al jazz. 
 
El seu repertori remet als processos de reelaboració de la música tradicional 
que es dóna a l'Amèrica Llatina a partir dels anys seixanta. S’hi conjuguen els 
seus arranjaments de cançons folklòriques i composicions especialment 
escrites per a la seva veu per músics colombians de la categoria d'Iván 
Benavides i Sebastián Cruz. 
 
En aquesta oportunitat l'acompanyen dos grans músics de l'escena musical de 
Barcelona: el colombià Juan Pablo Balcázar al contrabaix i el veneçolà Juan 
Rodríguez Berbín a la percussió i bateria. 
 
Lloc: Sala Sandaru. c/ Bonaventura Muñoz 21. Barcelona 
Entrada: 10€ 
 
 
 



 
 

                            NOVETATS / NOVEDADES de la Biblioteca 
 
Cuando la noche no es ciudad / Iván Blas Hervias. Ornitorrinco, 2014 
 
La resistència indígena davant de la conquesta / Josefina Oliva De Coll, Ramon  
 
Pelegrí (trad.). Edicicions del 1979, 2014 
 
Coronel lágrimas / Carlos Fonseca. Anagrama, 2015 
 
[DVD] Libertador / Alberto Arvelo (dir.). Cohen media group, 2015 

 
 

 
Més informació // Más información en www.americat.cat 

 
 

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

                
 


