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» DOSSIER DE PREMSA 
13 de novembre de 2019 

 

» L’Ajuntament de Barcelona i Cossetània Edicions publiquen, sota la col·lecció Barcelona Cosmópolis, La 

Barcelona Latinoamericana, de Joan M. Serra, un passeig per la ciutat resseguint l’empremta que ha deixat 

la relació històrica, econòmica i cultural entre la capital catalana i els pobles llatinoamericans. 

 

» La col·lecció Barcelona Cosmópolis està promoguda per l’empresa CatEmocions, fruit de la col·laboració 

entre Cossetània Edicions i l’Ajuntament de Barcelona, que té per objectiu mostrar la ciutat de Barcelona 

des d’una perspectiva cultural. 

 

» El desenvolupament de Barcelona i Catalunya, en general, avui no seria el mateix sense el pas que van 

fer els nostres antecessors creuant l’oceà i col·laborant al desenvolupament econòmic llatinoamericà que, 

per conseqüència, va esdevenir el progrés del mercat català. 
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» Fruit d’aquest encreuament cultural, entre altres elements, entre els anys seixanta i setanta, Barcelona es 

consolidà com a ciutat cultural i cosmopolita del territori estatal. En l’actualitat Barcelona és ciutat literària 

per la UNESCO, considerada mundialment com a la capital del llibre. 

 

» El dimecres 13 de novembre a les 18.00 hores, tindrà lloc la presentació del llibre La Barcelona 

latinoamericana, amb la participació del l’autor Joan M. Serra, i Germà Capdevila periodista i autor del 

pròleg. L’acte se celebrarà a la llibreria Lata peinada, carrer de la Verge, 10. 

 

~ 

Seguint els itineraris d'aquesta guia, és possible recórrer els indrets de la ciutat de Barcelona que tenen, o 

han tingut, alguna relació amb els països llatinoamericans. Les pàgines del llibre ens portaran als llocs que 

relacionen la capital catalana amb la colonització d'Amèrica, la importància del comerç amb el nou continent 

per al desenvolupament de la ciutat i la participació de catalans a la independència d'alguns països 

americans. Amb el llibre a la mà, podrem identificar els rastres que ha deixat a la ciutat el constant intercanvi 

cultural que es va produir amb la capital catalana, l'origen d'edificis construïts gràcies a les fortunes 

formades a Amèrica i les vicissituds històriques que van provocar que personatges barcelonins destacats en 

la política, l'art i la literatura desenvoluparan part de la seva carrera a Llatinoamèrica. Finalment, també 

podrem contemplar els monuments que als carrers de Barcelona recorden personatges de la història 

llatinoamericana i la seva influència en la música i en la gastronomia de la ciutat actual. 

 
Gat de Fernando Botero. Icona de la Rambla del Raval. 
 (© Vicente Zambrano. Ajuntament de Barcelona) 

La ciutat pot ser vista de diferents maneres 

depenent de l’origen dels ulls que la miren 

 

Es podria dir que Barcelona i Llatinoamèrica estan 

agermanades. Ambdues cultures han anat creixent 

i desenvolupant-se en sentit bidireccional.  

Actualment la capital catalana està plena de locals 

llatinoamericans, tant pel que fa a la gastronomia  

com a l’oci. Cada cop més sentim la presència de 

ciutadans d’origen llatinoamericà. Però els segles XVIII, XIX i XX es produí l’efecte contrari. Milers de 

barcelonins, i de catalans per extensió, creuaven l’oceà cap a terres sud-americanes en la recerca de millors 
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oportunitats.  Ambdues cultures han participat activament del desenvolupament mutu. “Les pàgines del 

llibre ens portaran als llocs que relacionen la capital catalana amb la colonització d'Amèrica, la importància 

del comerç amb el nou continent per al desenvolupament de la ciutat i la participació de catalans a la 

independència d'alguns països americans”, explica l’autor. 

 

Dividit en dues parts, l’autor dedica la primera part, del capítol 1 al 8, als inicis des del descobriment 

d’Amèrica i el paper de la ciutat de Barcelona, de com els catalans van participar en el naixement de les 

Repúbliques Llatinoamericanes; l’exili dels barcelonins en la recerca del “somni americà”; el 

desenvolupament i creixement econòmic mutu així com del segon exili dels catalans cap a Llatinoamèrica, 

fruit de la repressió a la ciutat, a la postguerra.  

 
Imatge a la qual apareixen, d’esquerre a dreta, Gabriel García Márquez,  
Jorge Ewuards, Mario Vargas Llosa, Carmen Balcells, José Donoso 
 i Ricardo Muñoz Suay (© Arxiu Carmen Balcells) 

La segona part del llibre, del capítol 9 al 13, que arriba fins als 

anys setanta del segle XX, inclouen la història, la política, la 

cultura així com les relacions culturals entre els dos pobles, però 

fa especial relleu en un dels efectes culturals més importants i que 

ha sobreviscut al pas del temps, la literatura, des de la literatura 

de l’exili així com a la Barcelona del Boom, on els principals 

escriptors llatinoamericans que fugien dels governs dictatorials 

dels seus països d’origen, van trobar a la ciutat de Barcelona la seva ciutat adoptiva, per establir-se i 

desenvolupar la seva carrera literària. Va ser entre els anys seixanta i setanta, en ple franquisme, quan 

Barcelona es consolidà com a ciutat cultural i cosmopolita del territori estatal. Barcelona es posà de moda i 

noves editorials obriren seu a la ciutat. En l’actualitat Barcelona és ciutat literària per la UNESCO, 

considerada mundialment com a la capital del llibre i la cultura. 

 

El llibre adopta el format de guia turística perquè les persones curioses puguin visitar els llocs on hi ha 

localitzacions que representen o recorden aquesta relació. A la guia s’indiquen els edificis que es poden 

visitar, resultat d’aquesta “empremta”. Acompanyant a cada capítol es pot trobar un plànol amb les 

pertinents localitzacions, una explicació històrica així com informació sobre els personatges històrics més 

rellevants, fets, construccions i vincles entre Barcelona i Llatinoamèrica, itineraris i dades. 
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Joan M. Serra, mestre i llicenciat en Geografia. A més de treballar en l'ensenyament, s'ha dedicat a la 

formació del professorat a l'ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona, produint materials didàctics per 

a l'ensenyament de la geografia i de la història, i ha participat en l'elaboració de diverses webs sobre 

memòria històrica. És coautor del llibre Els nacionalismes perillosos (1995), el projecte pedagògic Ciutat, 

territori i paisatge (2008), premiat pel Consell d'Europa, i de les webs Els mestres de la República a Manresa 

(2012) i Arxiu fotogràfic de la Casa Jorba (2016), produïts per l'Associació Memòria i històrica de Manresa. 

També és autor de La Barcelona africana (2017), La Barcelona britànica i irlandesa (2017), i de la Barcelona 

germànica i del Benelux (2018), en aquesta mateixa col·lecció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres títols de la col·lecció Barcelona Cosmopolis 

 

La Barcelona italiana, de Josep Montoya Barberà (Català) 

Els recorreguts d'aquest llibre et portaran per diversos llocs, fets i personatges que et faran redescobrir, amb "ulls 

italians”, la capital de Catalunya. Des dels seus orígens com a colònia de Roma, nombrosos episodis han unit Itàlia 

amb Barcelona: el romànic llombard, les comtesses i reines, les aventures de Casanova, i els sinistres Cagliostro i 

Lecchi; els feixismes i les seves resistències, les influències musicals i literàries, l’origen de l’hoteleria, la banca a la 

ciutat i un llarg etcètera. 

 

La Barcelona jueva, de Josep Alert (Català i anglès) 

Ressegueix la petjada dels jueus sobre la ciutat de Barcelona des de l'edat mitjana fins a l'actualitat i descobriràs, 

també, quantes comunitats hebrees hi ha o quins jueus barcelonins han estat figures de renom. 

 

La Barcelona francesa, de Josep Montoya Barberà (Català) 
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Segueix els recorreguts del llibre i et permetran resseguir la petjada francesa a Barcelona al llarg de més d’un mil·lenni 

tot presentant disset itineraris per tal de descobrir l’empremta francesa que s’amaga en diferents llocs emblemàtics 

de la ciutat. Santa Maria del Mar, el parc del Laberint, el Paral·lel o el parc de la Ciutadella són alguns dels indrets on 

el visitant podrà visualitzar la Barcelona francesa. 

 

La Barcelona africana, de Joan M. Serra (Català) 

Els itineraris d’aquest llibre ens permeten recórrer diferents llocs de la ciutat de Barcelona que tenen relació amb el 

continent africà i conèixer diversos personatges, africans i catalans, que han teixit una relació secular entre la ciutat i 

les terres africanes. 

 

La Barcelona britànica i irlandesa, de Joan M. Serra (Català) 

Els itineraris d'aquest llibre permetran al lector recórrer, amb una mirada britànica i irlandesa, diferents llocs de la ciutat 

de Barcelona i conèixer la relació històrica, econòmica i social, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, entre la ciutat i 

les terres d'Anglaterra, Escòcia, Gal·les i Irlanda. 

 

La Barcelona Germànica i el Benelux, de Joan M. Serra (Català i alemany) 

Pots recórrer llocs de la ciutat de Barcelona que tenen o han tingut alguna relació amb els països germànics i del 

Benelux, concretament Alemanya, Àustria, els Països Baixos, Luxemburg, Bèlgica i Suïssa. A través dels itineraris del 

llibre podrem resseguir la presència a la ciutat dels visigots i dels francs, l’estreta relació dels orígens de Catalunya 

amb l’imperi carolingi, reviurem l'adhesió de Barcelona a la causa de l'arxiduc Carles d'Àustria en la guerra de 

Successió. També donarem testimoni de les aportacions a la industrialització i al comerç de la ciutat de suïssos, 

alemanys, belgues i austríacs que s'establiren a la ciutat, fins a arribar a l'època actual en què la ciutat concentra 

destacades inversions econòmiques d'aquests països . 

 
 

Per a més informació: 

http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonallibres/ 

Laura Santaflorentina / Tel. 699061244 / E-mail: laurasantaflorentina@gmail.com 

 


