
61

Cada any, el Writers in Prison Commit-
tee (wipc, Comitè dels Escriptors Empre-
sonats) del pen Internacional publica un 
opuscle, el Case-list (www.internationalpen.
org.uk/files/dmfile/CaselistJul09.pdf), amb 
un llistat dels casos d’escriptors perseguits 
dividits per àrees geogràfiques i gravetat dels 
atacs. Les dades recollides pel pen permeten 
fer una anàlisi precisa de l’evolució dels 
atacs a la llibertat d’expressió i el quadre que 
en resulta no és gens afalagador. Les raons 
d’aquests atacs als escriptors –categoria en 
la qual s’inclouen novel·listes, poetes, assa-
gistes, periodistes, editors, traductors, etc.– 
són múltiples i tenen a veure sobretot amb 
les denúncies d’abusos i casos de corrupció 
de grups de poder polític o econòmic, de 
les trames i malifetes del crim organitzat, o, 
senzillament, per fer ús del dret a expressar 
lliurement creences o aspiracions.

Examinant les dades registrades el 2009 
pel pen Internacional, constatem que els 
casos d’atacs a la llibertat d’expressió han 
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estat 900 davant dels 877 registrats l’any 
anterior. Més en detall, les dades dels casos 
in vestigats posen en relleu que el número 
d’escriptors assassinats per raons relacio-
nades amb els seus escrits o amb activitats 
polítiques pacífiques s’ha més que triplicat, 
i han passat de 4 casos el 2008, a 13 casos 
el 2009. A aquesta xifra hi hem d’afegir 
22 escriptors més assassinats el 2009 per 
raons encara no aclarides, dos casos més 
que l’any anterior. 

També ha augmentat el número d’es-
criptors condemnats a llargues penes de 
presó per qüestions lligades a la seva pro-
fessió: 133 casos el 2008 i 151 el 2009, un  
increment del 13,5%. No són més positius  
els informes relatius a les detencions de du-
rada menor, que foren 116 el 2009, quasi 
el doble de les 65 dutes a terme l’any ante-
rior; o les dades relatives als alliberaments 
d’escriptors detinguts o sotmesos a judicis 
llargs, 52 escriptors alliberats el 2009 en-
front dels 65 del 2008. 

Només en el cas de les dades que fan 
referència a les amenaces de mort i als in-
tents d’assassinat, les xifres recollides pel 
pen Internacional el 2009 són mínimament 
més esperançadores, ja que han baixat el 
30% i el 26%, respectivament.

És clar, per consegüent, que el fenomen 
dels atacs a la llibertat d’expressió va en 
augment i s’incrementen també els casos de 
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condemnes llargues, quan no directament 
l’eliminació física dels escriptors que no se 
sotmeten a la llei del silenci i de la compli-
citat. Tampoc no s’escapen de la repressió 
i la censura els escriptors que utilitzen les 
noves tecnologies, com Internet i les xarxes 
socials que aquest mitjà ha afavorit, com 
facebook, twitter, etc. A les noves esclet-
xes que els escriptors troben per expressar 
les seves opinions i denúncies, segueixen 
ràpidament nous sistemes de censura per 
bloquejar-les.

LES ACCIONS 
DELS CENTRES PEN

La tasca del wipc del pen Internacional 
per a la defensa de la llibertat d’expressió 
i en benefici dels escriptors perseguits, és 
essencialment la de fer el seguiment de 
les denúncies de violacions de la llibertat 
d’expressió, assenyalar els casos d’escriptors 
perseguits als més de 140 Centres pen que 
hi ha a tot el món i organitzar campanyes 
centrades en objectius específics. L’acció de 
suport als escriptors perseguits es desenvo-
lupa, doncs, sobretot a través dels Centres 
pen locals –recordem aquí que els Centres 
pen s’organitzen al voltant d’una llengua i 
d’una literatura, i, per tant, en un mateix 
estat poden coexistir més d’un centre, com 
passa a Espanya, per exemple– que utilitzen 
els canals que tenen a l’abast. Es fa difusió 
dels casos assenyalats pel pen Internacional 
o de les campanyes engegades per aquest a 
través dels mitjans de comunicació, orga-
nització d’actes públics en commemoració 
de dates assenyalades, cartes d’apel·lació a 
favor dels escriptors perseguits (Accions 
Ràpides) o adopció d’alguns escriptors 
perseguits com a membres honoraris dels 

Centres pen locals, amb la finalitat de fer 
un seguiment constant dels seus casos fins 
que s’acabin els atacs en contra d’ells.

PROGRAMA 
ESCRIPTOR REFUGIAT

Com a desenvolupament natural de la tasca 
de suport als escriptors perseguits, alguns 
Centres pen, entre els quals el pen Català, 
han estat el motor per a la implantació als 
seus països d’un programa d’acollida d’es-
criptors que han de buscar refugi fora del 
seu país. El 2006 es creà amb aquesta finali-
tat l’icorn (International Cities of Refuge 
Network), una xarxa de ciutats refugi a la 
qual s’han afegit també altres entitats de 
defensa dels drets humans. L’icorn, que es 
postula com a hereva del dissolt Parlament 
Internacional dels Escriptors –que fou el 
primer intent de crear una xarxa de ciutats 
d’asil que acollissin escriptors obligats a 
exiliar-se per salvar la vida i que es va veure 
obligada a dissoldre’s el 2005 per raons 
burocràtiques i econòmiques–, ha nascut 
amb la convicció que és imprescindible un 
organisme que coordini amb eficàcia tant 
les ciutats que tenen l’estatus de ciutats re-
fugi com els escriptors que han d’exiliar-se. 

PROGRAMA 
ESCRIPTOR REFUGIAT 

A BARCELONA I PALMA

Les ciutats refugi, o les entitats que n’assu-
meixen el programa, com és el cas del pen 
Català, tenen la responsabilitat de fer-se càr- 
rec de l’escriptor o escriptora seleccionat du - 
rant un període d’un a dos anys. Durant 
aquest temps se li facilita un habitatge i un 
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sou, es vetlla per la seva integració en els 
cercles literaris i culturals de la ciutat, i es pro-
mou la traducció i la difusió de la seva obra.

Pel que fa l’acolliment d’escriptors per-
seguits als països de parla catalana, el pen 
Català ha elaborat el Programa Escriptor Re-
fugiat, implantat a Barcelona el 2007, gràcies 
al suport de la Generalitat de Catalunya i de 
l’Ajuntament; i a Palma el 2009, gràcies a la 
implicació de l’Ajuntament d’aquesta ciutat.

Salem Zenia, poeta i novel·lista en llen-
gua amaziga, ha estat el primer escriptor 
acollit per la ciutat de Barcelona. La seva 
participació en la vida cultural de Barcelona 
i dels països de parla catalana en general ha 
estat molt activa gràcies també al seu inte-
rès tant per la llengua com per la cultura 
catalana. L’èxit de l’intercanvi cultural que 
el Programa Escriptor Refugiat ha promogut 
amb el seu acolliment a Barcelona s’ha fet 
palès amb les més de 60 activitats, entre 
col·loquis, conferències, lectures poètiques 
i tallers, realitzades en tot l’àmbit dels paï-
sos de parla catalana i en algunes ciutats 
estrangeres. El punt culminant d’aquest in - 
tercanvi cultural ha estat la publicació d’un 
poemari bilingüe català/amazic, Sol cec/  
Iṭij aderγal, adreçat tant al públic català 
com al berber.

A Salem Zenia segueix, com a escriptora 
acollida per la ciutat de Barcelona, la perio-
dista tunisiana Sihem Bensedrine, arribada 
a finals de febrer de 2010.

El Programa Escriptor Refugiat es va 
implantar a Palma a partir de l’octubre de 
2009, amb l’arribada de la periodista de 
Zimbabwe Rhodah Mashavave. També en 
el seu cas, la integració en la vida cultural 
de les Illes Balears està sent molt activa, 
adreçada principalment a col·loquis i tallers 
a les escoles i a través de col·laboracions 
periodístiques a diaris locals. 

Col·lecció Assaig

9. Literatura, món, literatures
 Joan F. Mira

10. La ment captiva
 Czeslaw Milosz

11. Els noms de la història
 JaCques ranCière

12. Identitat
 zygMunt BauMan

13. Viure per viure
 Joan Fuster

14. Espanya inacabada
 Joan roMero

15. Comprendre el món
 Joan reglà

16. Els ussos del passat.
 Història, memòria, política

 enzo traverso

17. País complex
 Joaquin azagra, Joan roMero

18. Esbós d’autoanàlisi
 Pierre Bourdieu

19. L’universalisme europeu.
 La retòrica del poder

 iMManuel wallerstein

20. Idees i paraules.
 Una filosofia de la vida quotidiana

 toBies griMaltos

21. Exportar la llibertat.
 El mite que ha fracassat

 luCiano CanFora

22. «No mos fareu catalans».
 Història inacabada del blaverisme

 FranCesC viadel

23. La vida, el temps, el món:
 sis dies de conversa amb Joan F. Mira

 Pere antoni Pons

24. Els mercats assassins. Estudis culturals, 
 mitjans de comunicació i conformisme

 greg Philo, david Miller

25. De l’èxit a la crisi
 Pamflet sobre política valenciana

 Manuel alCaraz

26. Ecologia viscuda
 JauMe terradas


