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Què fa que un poder consideri l’escrip-
tor un intel·lectual, un artista, o que el con-
sideri un enemic o fins i tot un terrorista? 
Què fa que un poder consideri una obra 
literària una obra d’art, o que la consideri 
un perill, una amenaça per a la seva inte-
gritat? La resposta només és una: allò que 
provoca la diferència entre un concepte i 
l’altre és la defensa o no, per part d’aquest 
poder, del dret humà més inalienable de 
tots i sense el qual no n’hi ha cap altre: el 
dret a la llibertat d’expressió.

Els governs totalitaris, malgrat els seus 
poderosos mecanismes de defensa dels 
seus interessos, veuen sempre com una 
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amenaça tot allò que no segueix fil per 
randa els seus dictats, i no dubta a emprar 
els mètodes més contundents per evitar 
qualsevol dissidència o plantejament crític 
de les seves accions. Els governs democrà-
tics, fonamentats en la garantia d’aquest 
dret i de totes les llibertats, solen establir 
mecanismes cada vegada més alambinats 
per combatre la crítica, de vegades amb 
mètodes que a la llarga poden ser fins i 
tot més perversos i més eficaços, ja que no 
solen provocar reaccions de cap mena i són 
d’una efectivitat extrema. Em refereixo a 
l’autocensura que es va imposant des del 
Poder, a base de neutralitzar o senzillament 
ignorar o des prestigiar qualsevol element 
que qüestioni els seus mecanismes. Hi ha 
estils molt diversos, que sovint tenen a 
veure amb el fet de silenciar o desprestigiar  
qui exerceix la crítica als seus mètodes, amb  
la introducció d’un llenguatge fet a base 
d’eufemismes que permeten de disfressar la 
realitat, que dificulten dir les coses pel seu 
nom, que es van introduint dins la cons-
ciència de l’escriptor i del periodista fins 
a mutilar-lo en la seva capacitat i funció 
informativa i artística. Tot això, imposant, 
per part del poder polític establert, un  
discurs d’apropiació del sistema democrà-
tic, de manera que qui posa en dubte els 
seus mètodes és acusat automàticament 
de qüestionar  la democràcia. En el cas del  
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periodisme, moltes corporacions i/o 
monopolis que controlen els mitjans de 
comunicació, actuen de veritables poders 
absoluts, tot establint prohibicions que no 
desmereixen gens dels organismes censors 
creats per la llei dels estats.

EL PODER 
DE LA PARAULA

Si ens centrem en l’escriptura, en el paper 
de l’escriptor, sovint ens preguntem quin 
mal pot fer a  una societat, o potser hau-
ríem de dir al Poder d’aquesta societat, un 
individu les armes del qual són les paraules, 
enfront d’exèrcits poderosos o de mecanis-
mes de vegades encara més poderosos com 
ho són els mitjans de comunicació sota el 
seu control? Quin és el poder de la paraula? 
Quin do té l’escriptor que el fa talment 
perillós com perquè cada vegada hi hagi al 
món més escriptors amenaçats, perseguits, 
refugiats, empresonats o fins i tot assassi-
nats? Les raons són diverses.

A partir de la creació de la impremta, l’es- 
criptor és reconegut com a autor i, per tant,  
les seves paraules s’amplifiquen per mitjà 
dels seus lectors. És en aquest sentit que els 
poders absoluts tendeixen a veure els escrip-
tors com una amenaça o, si més no, com 
uns competidors, com uns rivals, a causa de 
la possibilitat de l’escriptor de tenir segui-
dors, sobretot en les capes més instruïdes 
de la societat, que sovint són també les més 
influents.  Aquest efecte multiplicador de 
les seves paraules a través dels lectors és pre-
cisament allò que el poder absolut no tolera. 
D’aquí que exerceixi tota mena de censura  
quan veu en  un determinat escriptor un po- 
der d’influència, ja que aquí entra en joc el 
sentiment d’enveja del poder. De vegades 

la paranoia del poder absolut és tal que es 
veu al·ludit en qualsevol obra literària. Per 
això, al llarg de la història, tenim –malau-
radament– molts exemples de tirans que 
no n’han tingut prou amb cremar llibres 
o bé perseguir, empresonar, torturar o fins 
i tot assassinar alguns dels seus escriptors 
més influents, sinó que la tranquil·litat els 
ha vingut només d’obligar aquests autors 
a retractar-se d’allò escrit o d’obligar-los a 
escriure obres que els lloïn directament, 
com els casos que J. M. Coetzee cita a 
l’as saig Sortir de la censura,1 concretament 
el d’Osip Mandelstam el 1933 amb Stalin 
al poder, quan s’acarnissà sobre ell a causa 
d’un poema no escrit; o el del poeta Breyten 
Breytenbach el 1972 a Sudàfrica; o també 
el de Reinaldo Arenas a la Cuba de Fidel els 
anys 70. Avui, malauradament, aquesta llis-
ta d’exemples podríem allargar-la amb mi - 
lers de nous noms. Salman Rushdie, també 
víctima de la censura durant els anys 90, va 
haver de viure amagat durant més de deu 
anys a causa de la fatwa dictada per l’aiatol- 
là Khomeini el 1988 amb motiu de la pu-
blicació dels seus Versos satànics (1988). En 
el seu assaig El valor de la paraula2 parla d’El 
Mestre i Margarida de Mikhaïl Bulgàkov. 
Un escriptor, el Mestre, decideix cremar la  
seva obra perquè se’n sent decebut. El dia - 
ble, quan ho sap, s’esfereeix i pregunta a  
l’escriptor per què ho ha fet i aquest li res-
pon: «perquè, com tu bé saps, els manus-
crits no cremen». Potser és en aquesta frase 
on rau el veritable poder de la literatura, en 
el fet que és incombustible, que sobreviu el 
propi escriptor, que és eterna.

Chenjerai Hove, escriptor de Zimbab-
we que des de fa deu anys viu refugiat a 
Noruega a causa de l’amenaça de mort dic - 
tada al seu país contra ell, ens aclareix al - 
guna cosa. El cito: «Un llibre informa, for - 
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ma i transforma», tot al·ludint al poder 
transformador de la literatura.

És també al·ludint al poder transfor-
mador de la literatura que s’expressa un 
altre autor que ha estat i continua essent 
perseguit en l’actualitat i que es veu obligat 
a viure amagat sota amenaça de mort. Es 
tracta de  Roberto Saviano, autor de Gomor-
ra (2006), obra en la qual desvela tots els 
mecanismes d’actuació i de pervivència de 
la Camorra napolitana i els seus vincles amb 
el gran capital a nivell mundial. Saviano, en 
el seu discurs a l’Acadèmia sueca del 25 de 
novembre de 2008,3 per cert acompanyat 
de Salman Rushdie, corrobora aquest poder 
de la literatura. Diu Saviano: «La resposta és 
senzilla: la literatura  fa por al crim quan en 
revela el mecanisme, però no de la mateixa 
manera que ho fa la crònica. Fa por quan 
ho revela al cor, a l’estómac, al cervell dels 
lectors. Els règims totalitaris tendeixen a 
condemnar i a denunciar qualsevol obra i 
qualsevol autor que se li posi en contra. El 
sol fet d’escriure un llibre, el sol fet de fer 
uns versos, el sol fet d’escriure un article, es  
converteix en una condició suficient per  
ser atacat. No és així a les societats occi-
dentals, on pots escriure tot allò que vols. 
El problema sorgeix quan superes la línia 
del silenci i en aquell punt arribes a molta 
gent. És en aquell instant que en les so-
cietats occidentals et converteixes en un 
objectiu». En aquest sentit, la literatura és 
més perillosa que no el periodisme, ja que 
ens transforma, ens arriba ben endins, ens 
fa copartícips d’aquella història, còmplices 
fins i tot d’allò que hem llegit, perquè ens 
envaeix el cor, perquè vivim i fem nostra la 
història explicada o denunciada.

Això ens porta a parlar de la respon-
sabilitat de l’escriptor, perquè ara ja sa-
bem que no és un simple constructor 

d’his tòries, sinó que el seu art té un poder 
transformador immens. L’escriptor, doncs, 
té la responsabilitat de fer sentir allò que 
explica, la responsabilitat de les històries 
que tria. Chenjerai Hove ens diu que «els 
escriptors i altres artistes tenen la tasca, 
el deure, de celebrar l’alegria humana, la 
tristesa, la bogeria, i la lletjor i la bellesa de 
les nostres aspiracions socials i culturals». I 
continua: «Intentem celebrar les mentides 
i les veritats que nosaltres mateixos diem. 
En altres paraules, lluitem pel dret d’estar 
equivocats, però ser lliures».4 

Però, existeix aquesta llibertat, o sovint 
els escriptors han de batallar amb tot un 
seguit d’impediments que fan que sigui la 
pròpia societat a la qual pertany l’escriptor 
la que no pugui generar mecanismes de 
comprensió de la denúncia exercida, perquè 
aparentment disposa d’un munt d’infor-
mació provinent de fonts diverses, mentre 
assistim a la uniformització d’aquesta in-
formació? En aquest sentit, Saviano ens diu 
que «la responsabilitat de l’escriptor hauria 
de ser la de demostrar just el contrari: que 
moltes coses no s’expliquen, i no només pel 
fet que hi ha una imposició violenta, sinó 
perquè hi ha la impossibilitat per part del 
públic d’accedir i d’acollir aquella obra».5 

LA VULNERABILITAT 
DE L’ESCRIPTOR

A la frase de Bulgàkov citada anteriorment, 
Salman  Rushdie, amb el seu habitual sen - 
tit de l’humor, hi afegeix que si bé els ma - 
nuscrits no cremen, els escriptors sí, tot re-
ferint-se al fet que molt sovint els escriptors 
paguen amb la seva vida el preu imposat 
pels tirants a les seves obres. Chenjerai 
Hove hi coincideix, quan diu que aquests 
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«creadors d’aquests punts sobre el paper, 
són més vulnerables que la paraula en sí ma-
teixa». I continua: «Per això els creadors de 
paraules i imatges se senten tan vulnerables 
com les seves creacions. La república té por 
de les imatges sobre les quals no exerceix 
control».6

Efectivament, els escriptors i els peri-
odistes són éssers molt vulnerables, expo- 
sats a tota mena de censura i de repressió. 
D’aquí que calgui establir mecanismes en 
defensa de la seva integritat física. Hi ha di-
verses organitzacions al món que treballen 
en aquest sentit. Potser les més conegudes 
són Reporters sense fronteres i l’organització 
mundial d’escriptors pen Internacional, 
fundada el 1921 a Londres i en l’actualitat 
amb més de 140 centres arreu del món, 
que durant la seva dilatada trajectòria ha 
treballat i treballa en defensa de la llibertat 
d’expressió dels escriptors i s’ocupa tant d’e- 
vitar possibles casos de persecució com de  
donar assistència i denunciar els casos ma-
lauradament encara massa nombrosos de re-
pressió, empresonament i mort d’escriptors. 
Basti recordar aquí exemples d’assassinats 
recents com el d’Anna Politkòvskaia, defen - 
sora de la causa txetxena, assassinada a Mos-
cou el 2007, o el de Hrant Drink, periodista 
defensor de la causa armènia, assassinat a 
Istanbul el mateix any. Per no parlar de la 
violació constant d’aquest dret a la Xina, a 
Cuba, a molts països africans, dels molts 
periodistes amenaçats i assassinats a Mèxic 
i a d’altres societats democràtiques en les 
quals el poder troba qualsevol excusa per 
clausurar mitjans de comunicació i em-
presonar-ne els directius, o per silenciar o 
minimitzar obres en les quals es qüestiona 
el poder de l’estat.

El pen Internacional, a través del seu 
Comitè d’escriptors empresonats, fa una 

tasca d’informació i de seguiment de tots 
aquells casos de violació de la llibertat d’ex-
pressió, i treballa per oferir ajut i assistència 
a aquests escriptors. De vegades el sistema 
d’ajut pot venir de la pressió diplomàtica 
als governs repressors, d’altres a base de 
campanyes de sensibilització per donar a 
conèixer la situació concreta de l’escriptor 
i demanar-ne l’alliberament. En tot cas, es 
tracta sempre de demostrar als tirans que 
l’escriptor no està sol, que hi ha qui coneix 
el seu cas i vetlla pel seu alliberament. Així 
s’expressava Lydia Cacho, la periodista 
mexicana perseguida i empresonada el 
2007: «Estoy absolutamente convencida 
de que todo lo que la red de periodistas 
hizo en México mientras era llevada a 
prisión, exponiéndome ante los medios 
de comunicación. [...] llegó al Presidente 
de México, al Gobernador de Puebla y al 
Procurador general del Distrito. [...] Toda 
esta gente alrededor del mundo les decían 
“Conocemos a Lydia Cacho y no pueden 
deshacerse de ella”».

En massa casos, els escriptors són em-
presonats, torturats i privats del seu dret i a 
la vegada de la seva única força: la paraula. 
Es tracta, per tant, d’un doble empresona-
ment. Si a això hi afegim que són detinguts 
de nit i secretament, ens trobem amb casos 
en què l’escriptor confinat en l’aïllament i 
la foscor no sap ni si la família o algú altre 
coneix la seva situació. En aquest sentit, el 
pen intenta ser aquell vaixell que recull els 
missatges dels nàufrags i els assisteix en la 
mesura de les seves possibilitats. Molts es-
criptors que han patit el captiveri comenten 
que els ha mantingut vius el fet de saber que 
a fora s’estava treballant per ells i que el seu 
cas no era silenciat.

En aquests darrers anys, el pen Interna-
cional, a part de recollir, investigar i donar 
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a conèixer els casos d’escriptors perseguits 
a causa de la seva escriptura, publicant 
també dues vegades l’any el seu Case list, 
ha assumit el llegat del dissolt Parlament 
Internacional dels Escriptors i, a través 
d’alguns dels seus centres pen d’arreu del 
món –d’entre els quals el pen Català– i de 
diverses xarxes de ciutats refugi, promou 
el Programa Escriptor Refugiat, que dóna 
acollida a aquells escriptors que es troben 
amenaçats en els seus respectius països i que 
temen per la seva vida. En aquest sentit, des 
de fa tres anys, el pen Català ha posat en 
marxa aquest programa, tot formant part 
de la Junta directiva de la Xarxa europea de 
ciutats refugi icorn (International Cities 
of Refuge Network) i establint convenis 
amb administracions públiques i privades 
per dur-lo a terme. Actualment, el pen 
Català té acollides dues periodistes: Rhoda 
Mashawave (Zimbawe) a Palma, i  Sihem 
Bensedrine (Tunísia) a Barcelona.

En la nostra història més recent, els es - 
criptors catalans van viure situacions simi - 
lars, sobretot després de la Guerra Civil i 
la repressió que la va seguir amb el fran-
quisme. El pen Català sempre ha cregut 
que és un deure de gratitud ajudar aquells 
escriptors que ara ho necessiten, de la ma-
teixa manera que molts països i organitza-
cions van ajudar els escriptors catalans en 
el seu moment. Ironies del destí, un país 
com Mèxic, que durant els anys quaranta 
i cinquanta va ser un país d’acollida per a 
molts dels nostres intel·lectuals i escriptors, 
on aquests van poder continuar exercint  
la seva tasca amb llibertat i on alguns van 
triar de quedar-se, avui és un país on la re-
pressió exercida damunt la paraula ensenya 
les dents de manera cada vegada més ferotge 
i, a més, amb total impunitat.

Acollir aquests escriptors no és només un 
acte de solidaritat, sinó un intercanvi;  una 
manera de veure el món i els conflictes des 
d’angles diferents, d’allunyar-se de l’etno-
centrisme cultural que ens envaeix i poder, 
així, trobar solucions que ens facin més 
tolerants i menys vulnerables als capricis 
del Poder. A més, protegir els escriptors i les 
seves obres és també un acte de protecció 
i de salvació de la memòria, el llegat més 
important per a les generacions futures. 
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