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El perfil de l’escriptor refugiat d’avui 
és una persona que realitzava la seva feina 
–periodisme i, sovint, també escriptura de 
creació– en un país on el govern imposa 
una manera de pensar, de fer política, o una 
religió, o bé una llengua i cultura, fora de 
les quals viure és difícil i fins perillós. 

Amazigs, cubans, iraquians, ogoni, txet-
xens, xinesos, etc., etc. Hi ha sorpreses si 
algú s’acosta a aquest tema convençut que 
són tan sols escriptors d’un lloc o d’una 
religió els afectats per la fugida del propi 
país amb la intenció de sobreviure, salvar 
la llibertat o la de la família, poder treballar 
amb un cert decòrum. No són només po-
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bles africans, del sud o del nord, o asiàtics o 
de l’Amèrica del sud els qui estan abocats a 
aquests exilis, quan no són directament pèr-
dues. També al cor d’Europa hi ha censura, 
pressions, oblits i vels que s’estenen damunt 
d’algunes comunitats menades, potser no 
al terror directe, però sí a la confusió, que 
al seu temps condueix a la invisibilitat, i 
que acaba amb l’absorció d’un univers de 
pensament i de paraules per part del poder. 
Per exemple, en aquesta comunitat con-
siderada civilitzada i practicant dels drets 
humans, s’ha tendit a absorbir la llengua de 
la minoria ètnica dels samis, uns trenta mil, 
que són lapons i tenen una cultura i tradició 
riques i diferenciades de les dels països on 
viuen: Noruega, Suècia, Rússia i Finlàndia.

DE L’EXILI AL VEL

He d’escriure dels exiliats catalans del segle 
passat, la massa de població que, acabada la 
guerra civil espanyola, amb victòria militar 
contra el govern republicà, establert per 
voluntat del poble, va acabar l’any 1939. 
Entre aquest grup que, en la seva majoria, 
va enfrontar una retirada pels Pirineus 
i va passar a França, hi hagué escriptors 
que representen gran part de la tradició 
immediata dels qui avui tenim al voltant 
de seixanta anys.

Escriptura velada 
i escriptors supervivents

Maria Barbal
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Amb la victòria de les tropes franquistes, 

els ciutadans que pertanyien a la Repúbli-
ca Espanyola i eren usuaris de la llengua 
ca talana, gallega o euskera van perdre un 
dret més que els republicans que vivien en 
castellà. Els periodistes, mestres i escriptors, 
i d’altres no tan directament afectats, van 
trobar que, a més de les altres imposicions, 
quedava anul·lat l’instrument bàsic de la 
seva feina.

La llengua de Castella va ser imposada 
arreu per la dictadura franquista i enaltida 
fins a cims vertiginosos amb finalitats 
polítiques. En la democràcia, aquesta 
altura s’ha mantingut, encara que variant 
el raonament de la seva omnipresència al  
costat de les altres. Així, doncs, llavors fo-
ren moltes les persones que van deixar el 
país per salvar la vida o la llibertat física 
i mental. Va començar un exili, ningú no 
se l’esperava tan llarg, que entre d’altres 
escamparia tota una generació de creadors, 
d’intel·lectuals i de persones de professions 
diverses, fonamentalment per Europa i per 
Amèrica, sobretot la del sud.

En concret, la destinació mexicana se 
sub ratlla com una de les més fructíferes 
en la nostra història literària. El govern de 
Mèxic acollí un grup d’exiliats, creadors de 
la categoria d’Agustí Bartra, Anna Murià, 
Pere Calders, Avel·lí Artís, Lluís Ferran de 
Pol i d’altres. Hi van escriure i van mantenir 
la revista Quaderns de l’exili. A Xile, Xavier 
Benguerel, Joan Oliver i Francesc Trabal. 
Dins d’Europa, França sobresurt com una 
destinació preferida, per la seva proximitat. 
Hi van viure dos personatges de primera 
línia, com el violoncel·lista Pau Casals i el 
lingüista Pompeu Fabra, tots dos a Prada de 
Conflent, a més d’un estol d’escriptors com 
Joan Sales, Joan Prat, de pseudònim «Ar-
mand Obiols», i altres. Anys després hi va 

acudir, de forma voluntària, Palau i Fabre. 
Dins de l’últim grup, hi brilla per la gran 
qualitat de la seva obra, el reconeixement 
que ha obtingut i per la influència que ha 
exercit i exerceix dins la tradició catalana i 
mundial, Mercè Rodoreda. Després de les 
destinacions franceses va viure a Suïssa, en 
concret, a Ginebra. Desenes de llengües 
avalen l’interès que les seves novel·les i 
contes desperten arreu. Treballs, simpo-
sis, versions teatrals i cinematogràfiques, 
reedicions, celebracions al voltant de les 
dates clau de la seva vida i de cada una de 
les seves obres.

Les persones que escrivim avui en ca ta-
là devem molt als escriptors de l’exili, a la  
seva voluntat de continuar exercint en cir - 
cumstàncies precàries, que provocaren una 
passió desfermada quan les seves obres co-
mencen a arribar i, cap als anys setanta, al - 
guns d’ells retornaren. Per continuar amb el  
cas de Mercè Rodoreda, i que serveixi d’e-
xemple de tants altres, el retorn es produí 
quan ja era gran i havia escrit bona part de 
la seva producció. 

El que s’esdevingué ha estat expressat 
magistralment per Màrius Torres al po-
ema «La ciutat llunyana». Ell, metge de 
professió, reclòs a causa de la tuberculosi 
al Sanatori de Puig d’Olena, mentre tota la 
seva família s’exilia a França, escriu poesia.

La ciutat llunyana

Ara que el braç potent de les fúries aterra
la ciutat d’ideals que volíem bastir,
entre runes de somnis colgats, més prop 
de terra,
Pàtria, guarda’ns: la terra no sabrà mai 
mentir.

Entre tants crits estranys, que la teva veu 
pura 



91
ens parli. Ja no ens queda quasi cap consol
que creure i esperar la nova arquitectura
amb què braços més lliures puguin ratllar 
el teu sòl.

Qui pogués oblidar la ciutat que s’enfonsa!
Més llunyana, més lliure, una altra n’hi ha,  
potser,
que ens envia, per sobre d’aquest temps 
presoner,

batecs d’aire i de fe. La d’una veu de bronze
que de torres altíssimes s’allarga pels camins,
i eleva el cor, i escalfa els peus dels pelegrins.

5 març 1939 

Hi ha una llista d’autors que, amb ma-
tisos diferents, escriuen dins de les terres 
catalanes, en un exili interior, i contribueixen 
a una malla que dia a dia s’enforteix més, 
sobretot des dels anys seixanta. S’afegeixen a 
les produccions dels autors exiliats i la suma 
de totes aconsegueix alçar una resistència a 
afluixar el llegat de la tradició, a donar-li 
continuïtat. Cadascú influeix segons el propi 
tarannà, el pensament, les circumstàncies 
econòmiques i les possibilitats de publicar; 
les de la majoria són nul·les o extremada-
ment minvades. Estem davant de tot un mo-
viment. Els cantants que musiquen poemes, 
els autors teatrals que esquiven la censura, 
els convocants de premis literaris que deixen 
filtrar obres escrites en català, els editors que 
s’atreveixen a publicar-ne algunes... i un pú - 
blic que demana i espera. Aquesta labor 
literària formarà part d’una cadena de reivin-
dicacions connectades amb les dels obrers, 
les de llibertat sindical, les dels estudiants 
universitaris, les de l’església progressista etc. 
Així expressà la intuïció certa Joan Oliver, el 
poeta conegut com a Pere Quart, de to irònic 
i crític, marcat també per l’exili.

Com saba pacient sota l’escorça,
Més pura revindrà l’antiga força
Que ja es desvetlla d’amagat dels déus 

(Del poema «Catalunya» escrit a 
Roissy-en-Brie, març 1939)

Neixen mites. El nom de Salvador Es-
priu, amb una obra que marca la fermesa i 
el potencial de la llengua catalana mentre 
denuncia .

Però hem viscut per salvar-vos els mots
Per retornar-vos el nom de cada cosa
perquè seguíssiu el recte camí
d’accés al ple domini de la terra

(Inici de càntic en el temple)

Encara que viuen entre exilis i no for-
men part de cap dels dos, cal subratllar en  
aquesta època l’obra de Josep Maria de 
Sagarra i de Josep Pla. El primer, prosista, 
poeta, autor dramàtic, narrador. La seva 
llengua és d’una riquesa extraordinària. 
Destaca la seva capacitat de crear obres del  
tot personals, de gran bellesa artística i al 
mateix temps comprensible per al gran 
públic. El gruix i la solidesa de la seva pro-
ducció tenen per a la tradició catalana un 
valor incalculable. 

És gran també l’aportació de Josep Pla, 
un autor controvertit. Admirat per la seva 
capacitat lingüística i descriptiva –malgrat 
que l’obra periodística és escrita en gran 
part en castellà– i, alhora, bescantat pel seu 
pensament bon tros conservador i, sovint, 
reaccionari. La seva aportació és abundant, 
d’estil precís, en un temps en què escriure 
i publicar en català venia a ser una utopia. 

Cal remarcar un altre gran autor, intel-
lectual i periodista, Joan Fuster, que escriu 
des de València. Va intentar definir la cul-
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tura catalana i en rep atemptats i danys 
continuats. Les Illes Balears mantenen la  
flama continuant la tradició de grans poe-
tes, narradors de la talla de Llorenç Vila-
llonga –que com a personatge té un cert 
pa ral·lelisme amb Pla–, a part d’editors i 
de lingüistes de categoria.

He deixat de citar els noms de tantíssi-
mes persones, totes decidides a no deixar 
morir el que amb tot el poder d’un govern 
dictatorial s’està estrangulant. Malgrat 
que la majoria continuen en silenci la seva 
producció, obligades per labors de primera 
necessitat i de suport, les escriptores quasi 
desapareixen de la vista del públic durant 
anys. Anna Murià, Clementina Arderiu, 
Concepció Maluquer, Rosa Leveroni, Au-
rora Bertrana, Maria Aurèlia Capmany i 
tantes altres. Escriuen, però sobretot les 
podríem trobar entre les persones que or-
ganitzen reunions en cases particulars per 
enraonar o llegir. Entre les qui fan classes 
de català a petits grups per contrarrestar la 
totalitat de nens escolaritzats en castellà. 
Les qui al·legant motius religiosos recu-
peren molts petits espais per al folklor i la 
tradició, Els pastorets, les nadales, per fer 
un xic de contrapès als mitjans del castellà 
que creixen de forma imparable. Cultura 
popular i de tota mena. Teatre, cançons, 
anuncis, sèries, cinema, mitjans –ràdio, ini - 
 cis de la televisió–, tot es fa en castellà.

Un capítol a part i d’importància l’ocu- 
pa el moviment de la Nova Cançó amb 
noms que brillen com el de Raimon, entre 
molts d’altres. Mantenen l’esperança, desxi-
fren la revolta mentre el català resisteix sota 
multes i prohibicions i a penes es nota en la 
majoria d’àmbits públics; la cultura es troba 
segrestada dins i fora del país i s’inicia l’es-
forç de molts per resistir, l’anomenat exili 
interior, però al costat de la claudicació de 

tants altres. Aquest exili de dins connecta 
d’alguna manera amb la situació de l’escrip-
tor català de la democràcia espanyola actual.

A LES TERRES 
DE PARLA CATALANA, AVUI

Jo pertanyo a la generació dels escriptors 
nascuts a la postguerra i que no vam rebre 
formació escolar vehiculada amb la llengua 
de la terra; els continguts no pertanyien 
tampoc a la nostra cultura econòmica, ni 
històrica, ni artística. 

Així doncs, la dictadura del general 
Franco, llarga de quaranta anys, és en la 
base de l’actual situació. Amb l’adveniment 
de la democràcia (1977) pensàvem que les 
dificultats dels escriptors ja no recordarien 
per a res les de l’època dictatorial. S’havia 
refet la cadena de transmissió amb algunes 
baules primes o esmolades, però la rup-
tura no s’havia produït malgrat haver-hi 
dues generacions analfabetes en la llengua 
pròpia. Amb el català a l’escola s’albirava 
un futur clar.

En la nostra còmoda posició, després de  
temps amb governs democràtics, els cata - 
lans han viscut atents al màxim a l’econo-
mia (construcció, turisme, tecnologia). S’ha 
obtingut un progrés sense que hi hagués pa - 
ral·lelisme en la restitució moral que a bas-
tants ens sembla exigible. Els governs suc-
cessius han volgut girar full de forma ràpida 
amb el passat dictatorial. No s’ha rescabalat 
del dolor, del buit i del menysteniment les 
persones i famílies que van quedar situades 
a la banda dels vençuts. Ni s’ha compensat 
la pèrdua forçada durant tants anys, amb 
uns governs estatals entestats en un país, 
anomenat Espanya, i definit pel règim fran-
quista com a nació «una, grande y libre». 
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En democràcia, les diferències culturals, 

malgrat la declaració de bones intencions 
de la Constitució, han tingut un encaix fals, 
superficial i, per tant, summament perillós 
en l’alternança de governs de dretes amb 
els de les anomenades esquerres. Per donar 
cabuda a les reivindicacions nacionalistes 
(denominació sentida com a pejorativa 
pels furibunds nacionalistes espanyols) es  
va organitzar un estat que va inventar au-
tonomies amb l’excusa d’igualar el que és 
radicalment diferent, en realitat per tenir 
contents als ja privilegiats. 

Les tres nacionalitats amb personalitat, 
història i llengua pròpies i diferenciades de 
la central, Galícia, Euskadi i Catalunya van 
passar a ser com La Rioja o Madrid, amb 
el seu president, pressupost, etc. A més, es 
va establir una separació, exigida des de 
fora, de zones econòmiques, lingüístico-
culturals, germanes. La zona Mediterrània 
formada per Illes Balears, País Valencià i  
Catalunya quedà dividida en comu nitats 
au tonòmiques diverses i amb prohibició 
de mancomunar-se. S’han atiat les dife-
rències, normals entre qualsevol llengua 
plena i les seves variants dialectals, amb 
la mala intenció de fer creure, als menys 
informats, que són molts, que es parlen 
llengües diferents, sobretot entre les capitals 
València i Barcelona. Com s’entén si no que 
el govern autònom valencià des de fa anys 
posi barreres a la lliure arribada de tv3 al 
País Valencià?

El fet de ser zones amb gran dinamis-
me econòmic, ha atret molts immigrants, 
arribats a partir dels anys 60, sovint de 
Castella i Andalusia a València, i d’arreu, 
a Catalunya. En no tenir els mitjans per 
informar i fer pedagogia, ha contribuït a 
fer més poderosa la llengua anomenada 
espanyola i el català, en tant que llengua 

d’ús normal, ha quedat afeblit després de 
tants anys de censura. 

A València, Catalunya i Illes Balears tots 
els qui són lectors, ho són en castellà, però  
–siguin autòctons o no– bastants persones 
no ho són en català, per raons, la majoria 
de les quals ja han estat exposades. Llavors, 
malgrat la vitalitat innegable de la produc-
ció literària en català, comercialment no és 
tan rendible com d’altres en el mateix ter-
ritori i rep una difusió menor i és conside- 
rada, per una diabòlica falta de raonament, 
inferior i, per tant, negligible. 

La democràcia ha tingut algun efecte 
pervers. En no estar prohibit allò que abans 
sí que ho era ha desmobilitzat moltes perso-
nes. La majoria de joves, escolaritzats també 
en català, actuen sense cap mena de fidelitat 
davant els productes culturals. Tant els fa 
que sigui en català o en castellà a l’hora de 
veure una pel·lícula o de llegir un llibre. Per 
tant, el mercat decideix. Una mostra recent: 
una enquesta al País Valencià conclou que 
el 44% dels estudiants no llegeix a l’any  
cap llibre en llengua autòctona. 

La recepció de llibres catalans traduïts 
al castellà, a la resta de l’estat espanyol, ha 
resultat tan mínima que bé es pot qualificar 
de testimonial. Alguns editors d’aquí, que 
ho han viscut en primera línia, han parlat 
de rebuig o de xenofòbia. Si és producte 
català, no ven a Espanya, encara que s’hagi 
traduït a la llengua dominant i hagi tingut 
molt èxit a Catalunya o fins a l’estranger. 

Malgrat tot el que acabo d’esmentar, 
des de Barcelona, avui en primer lloc ciutat 
turística, ara mateix capital de Catalunya 
i amb Palma, València, franja aragonesa, 
Andorra i Perpinyà, de les terres d’una ma-
teixa llengua i de tradició cultural comuna, 
es pot veure el món dels refugiats o exiliats 
de manera despreocupada. 
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Zona d’acollida de treballadors d’arreu, 

raonablement solidària, no sembla pas afec-
tada pels sofriments de tenir compatriotes 
lluny, amb dificultats per al retorn, i respec-
te als vinguts de fora, la mala consciència, 
si hi és, aflora poc. 

Perquè la meva reflexió tingui un sen-
tit ple cal que em defineixi, des d’aquest 
lloc i en l’any 2010 del segle xxi. Sóc una 
escriptora privilegiada, en tant que no 
em sento perseguida ni estic pressionada 
en l’expressió de les meves idees, amb 
possibilitats certes de donar a conèixer els 
meus treballs literaris. Al mateix temps, la 
meva labor resta en gran part oculta pel 
poder d’una llengua-cultura més extensa i 
poderosa, la castellana, que provoca en els 
receptors naturals de la producció en català 
una acceptació acomodatícia. Es va imposar 
per la força de les armes i ha gaudit de tota 
mena de privilegis durant desenes d’anys 
en aquest territori.

Dit d’una altra forma, escric en la meva 
llengua catalana, afectada d’un exili tou o 
si és més comprensible, refugiada darrera 
d’un vel que quasi em fa esborradissa, per 
causa de pertànyer a una cultura vehiculada 
per una llengua en procés de substitució.

TRES CARES 
D’ESCRIPTORS REFUGIATS

Si un escriptor català cobrés un sou justet 
però fix, tingués la vivenda de franc, dret a 
escola per als fills i atenció sanitària per a 
la família, temps per escriure, més d’un s’hi 
apuntaria. Les contrapartides no semblen 
excessives. Obligació d’aprendre la llengua 
i la cultura del país que l’acull i difondre les  
causes de la seva condició de refugiat/da,  
la situació dels seus compatriotes. Ara vé-

nen els «peròs» que, intencionadament, 
he deixat per al final i que se centren en la 
significació del mot refugiat.

Refugiat és qui marxa forçadament del 
propi país per tal de conservar la integri-
tat i/o la llibertat i és acollit en un altre. 
Aquestes persones passen a viure lluny de 
la seva terra, de la seva gent, que signifi-
caven comunicació, tradició, costum; del 
seu paisatge, que és alè de vida, que vol dir 
olors, sons, menjar. De l’instrument bàsic 
de cada escriptor, la llengua que conforma 
el pensament, que estableix relació constant 
amb el passat i el present.

Tinc gravades les cares de Salem Zenia, 
d’Algèria, de Manal Alsheikh, d’Iraq, i de 
Rhodah Mashavave, de Zimbabwe. Tots 
ells tenen en comú que no poden viure al 
seu país, que són periodistes i, fonamen-
talment, aquesta ha estat la causa de ser-hi 
perseguits i d’haver-ne fugit. Després, cada 
cara, cada persona, és diferent. 

Salem Zenia és a Barcelona des de fa dos  
anys. És un home jove, morè, de cabells ne- 
gres, no gaire alt, sembla fort. La seva mira-
da és receptiva, de seguida somriu, i si se’l 
retroba al cap d’un temps, es recorda de les 
persones que li han presentat. Parla cinc llen-
gües: amazig, francès, català, anglès i àrab. 
A part de periodista, és poeta i narrador en 
llengua amazig. Després d’un temps sol, ara 
té amb ell la seva dona i els seus dos joves fills, 
que van a escola i ja parlen català i castellà. 

Ell, en la taula rodona, que amb motiu 
del «Dia internacional de l’escriptor em-
presonat», va tenir lloc el novembre passat 
a l’Espai Mallorca (Barcelona) i a l’Espai 
Guinovart (Agramunt), va llegir i comentar 
en català la seva ponència sobre «Distància i 
Literatura». Troba que hi ha bastants punts 
de contacte entre la situació del poble ber- 
ber de cultura amazig a Algèria i la del  
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poble català a Espanya. Però la llengua  
amb què ell treballa té una difigultat afe- 
gida: presenta els problemes de fixació en 
l’escriptura perquè ha tingut una llarguís- 
sima història només oral.

Durant la taula rodona esmentada, en el 
dia de la commemoració de l’escriptor em-
presonat, em miro la periodista iraquiana 
Manal Alsheikh. L’expressió del seu rostre, 
greu, m’inquieta. Quan veig que surt al 
carrer abans d’acabar l’acte, em preocupo; 
però torna aviat i ocupa de nou el seu lloc. 
Algú ha dit una inconveniència? Però, de 
seguida penso que ella parla àrab i anglès i 
l’acte s’ha fet en castellà i català. Escoltant 
no ha pogut seguir els parlaments de la resta 
de participants. 

Temps després sabré que va ser perse-
guida a causa dels seus escrits, no la van tro - 
bar, i va ser el seu marit la víctima. Des de fa 
uns mesos està acollida per la ciutat noruega 
d’Stavanger. Molt lluny de la Mediterrània. 
Ha comprat roba d’abric per a ella i els 
seus dos fills, nen i nena, i aprèn llengua i 
cultura noruegues.

La mirada dels seus grans ulls negres, 
tant com els cabells llargs, recorda els seus 
poemes, foscos per estar tacats de la sang 
de la violència. Periodisme i poesia, els dos 
gèneres que ha conreat, seran acompa-
nyats properament per la narrativa, ja que 
està decidida a escriure una novel·la. Vol 
mostrar com de malament està el seu país, 
la seva gent, després de l’última guerra, 
un substantiu que ens va ser acompanyat 
constantment per l’adjectiu «preventiva». 
Milers de morts, desapareguts, represaliats, 
malalties físiques i mentals en la població, 
destrucció de vivendes, de l’economia, 
d’obres d’art. Refugiats, com ara ella. 

La Manal somnia en les espècies de tots 
colors, en el gust que cada una dóna al men-

jar en els plats que la seva mare cuina. Quan 
en parla, els trets de la cara, en el seu cos 
alt i elegant, s’afluixen. I brolla discret un 
somriure de la boca que quasi arriba als ulls.

Hi ha una altra cara que tan sols he vist 
en una foto. Ens la mostra Sebastià Perelló, 
que amb Biel Mesquida, vicepresident del 
pen Català a les Balears, han aconseguit que 
la ciutat de Palma, a Mallorca, ingressi en la 
xarxa de l’icorn, la de ciutats d’arreu que 
hostatgen escriptors refugiats.

Sota una gorra amb visera, una dona 
jove, de raça negra, mira fixament a la cà-
mera. És guapa, però esguarda boca ben 
closa, en una actitud vigilant. Des del 2005 
és fora del seu país, Zimbabwe. Dos anys a 
Darmstadt (Alemanya) gràcies a una beca, 
dos més a Grosseto (Itàlia), inclosa també 
a la xarxa de ciutats d’acollida. No fa gaire 
que la Rhodha ha inaugurat la destinació 
de Palma de Mallorca.

Periodista en llengua shona, treballava 
als diaris independents i era portaveu de 
premsa i relacions públiques del Moviment 
per al Canvi Democràtic (mdc) el 2002  
i 2003, va ser empresonada per dos cops i 
violentada. Va fugir.

Està interessada pels aspectes socials 
de les dones africanes; es proposa fer una 
investigació de cara a confegir reportatges 
i seguir la seva tasca periodística.

Tres cares d’un conjunt molt més ex-
tens. Molts governs provoquen que alguns 
escriptors s’hagin d’escapar dels seus països. 
La Xina, Birmània, Perú, Colòmbia, Cuba, 
Turquia, Rússia, Nigèria, Sud-Àfrica, etc.

QUI PRENDRÀ EL RELLEU?

De vegades, la conseqüència del poder és 
l’acció; d’altres, la destrucció. Vull dir que 



96
els qui manen, a causa del seu càrrec, dels 
seus diners o de la seva nissaga, poden 
millorar una situació. Però si, per contra, 
contribueixen a fer callar i aniquilar algú 
amb un discurs inconvenient per a ells, no 
estan disposats a què se sàpiga.

La crítica, exercida per persones que no 
tenen el poder, porta adherit un perill que 
pot comportar des de pressions a la mort. 
Algunes veus que coincideixen a denunciar 
el genocidi de minories, exercit des dels 
mitjans il·limitats del poder de l’estat, 
aporten xifres a aquests resultats. Què hi 
podem fer?

Estic convençut, ara més que mai, que el 
camí de la literatura és la via segura vers la 
salvació humana i la civilització. Saludo el 
poder de la ploma.

Ken Saro-wiwa, 1993

Aquestes belles paraules de l’escriptor 
nigerià resumeixen bé el tema de la lluita i 
del poder. Va ser empresonat durant mesos 
sense judici per la seva denúncia pacífica 
de la destrucció del territori dels ogoni per 
part d’una companyia petroliera. Deia que 
estaven sotmesos a un lent genocidi. Tornat 
de l’exili anglès cap a Nigèria per dedicar-
se del tot a la defensa del seu poble, va ser 
empresonat de nou i, després d’un judici 
fals, morí executat el 1995. 

Hi ha escriptors, doncs, que lluitant 
pel seu poble amb la paraula han donat la 
vida, com Ken Saro-Wiwa, i d’altres que, 
com Anna Politkòvskaia, han defensat un 
poble diferent al seu. Ho han fet amb la 
pròpia llengua, que es correspon a la del 
poder agressor. De tots és conegut el seu cas, 
difòs per la majoria de mitjans, a causa de la 
violència terrible del que es pot considerar 

una execució. Una mort que ha portat a 
reivindicar un judici just i ha comportat 
altres assassinats.

Anna Politòkvskaia va denunciar el 
genocidi del poble txetxè portat a terme pel 
govern rus amb les seves paraules escrites, 
però també dites, escoltades per moltes 
persones en el pelegrinatge mundial que 
va acceptar per fer difusió de la situació. 
També va venir a Catalunya, convidada pel 
pen Català. El to que Anna va fer sentir, 
a la sala d’actes del Col·legi de Periodistes 
de Barcelona, per parlar de la llibertat d’ex-
pressió a Rússia no tenia res d’autoritari 
ni d’estrident. La fermesa dels conceptes 
van ser desgranats amb una fina veu i una 
expressió amoïnada que es dibuixava da-
munt els trets delicats del seu rostre. Sabia 
la condemna a mort que la seva pacífica 
acció suposava.

Confesso que en conèixer la quantitat 
d’escriptors que havien hagut de fugir dels 
seus països em vaig quedar astorada. I s’hi 
ha d’afegir aquells i aquelles que hi estan 
empresonats. Com és el cas de l’autora 
Aung San Suu Kyi, a Birmània, a qui es 
va atorgar el Nobel de la Pau de 2008. 
Ella porta quinze anys d’arrest domiciliari. 
Justament el 27 de gener de 2010 els mit-
jans parlaven de la possibilitat d’alçar-li la 
prohibició.

El 10 de febrer d’enguany apareixien 
a la premsa les declaracions del portuguès 
António Guterres, Alt Comissionat de 
Nacions Unides per als Refugiats (acnur), 
denunciant la minva d’acollida de refugiats 
per part dels Estats en relació a fa deu anys. 
Però no sols són els Estats, també entre la 
població es nota una mena de cansament, 
un afluixament en relació als acolliments i 
al suport d’anys enrere.
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Malgrat que dins de l’estat espanyol, 

l’escriptor català no viu amb plens drets, és 
quasi invisible i ignorat, no és un refugiat 
ni està represaliat o amenaçat. Ens trobem, 
respecte als escriptors catalans de l’exili i 
dels escriptors d’arreu, refugiats d’avui, 
en una situació avantatjosa. Crec que hi 
podem influir de forma positiva. Perquè, 
em pregunto: com podríem passar comptes 
amb la generació d’escriptors sacrificats, la 
que va patir i fer esforços perquè la nostra 
tradició no quedés estroncada i malmesa, 
que ens fos permès reteixir el fil d’unió?

I, sobretot, qui pren el relleu entre no-
saltres de cara a reivindicar els drets de tots?

El lingüista Joan Solà escrivia sobre la vo- 
 luntat dels catalans referit al tema lingüístic. 
Venia a dir que, si ens afirmàvem com a  
mantenidors de la nostra característica iden-
titària més definitòria, la llengua, havíem 
de decidir. Aquest incansable lluitador, savi 
senzill i gran comunicador, ho ha dit ben 
clar. Depèn de nosaltres més que no pas dels 
altres. Cada català, sense atacar a ningú, ni 
de paraula ni d’obra, faria que el català fos 
llengua forta si, en la seva vida diària, l’usés 
al màxim; si triés restaurants, cinemes, boti-
gues, productes en la llengua pròpia. Senzill, 
però tan difícil per a molts catalans que, fins 
en el cas de tenir aquest propòsit, de vegades 
l’abandonem a primera hora del matí en 
saludar el veí d’anys al replà de l’escala. 

Voler i actuar és la clau en el cas nostre 
i en el dels refugiats d’arreu. 

Els mots dels escriptors que veuen pri-
vada la seva llibertat ens commouen. Crec 
que hem d’abandonar el cansament i la 
nostàlgia, el desencís, i passar a la mobi-
lització. Cal que els missatges i les accions 
de persones com Ken Saro-Wiwa i Anna 
Politòkvskaia trobin el relleu a cada lloc on 
la força s’imposa a la paraula. 


