El PEN Català convida el músic i escriptor sudanès Abazar
Hamid, defensor dels Drets Humans, per participar en diverses
activitats culturals a Barcelona, Agramunt i Manresa
El PEN Català, amb la col·laboració de L’Ajuntament de Barcelona i de l’Associació
Jiwar Creació i Societat, ha convidat el músic i escriptor sudanès Abazar Hamid per
participar en diverses activitats a Barcelona, Agramunt i Manresa del 8 al 18 de febrer,
en el marc del Programa Escriptor Acollit del PEN Català. Hamid és un músic
compromès amb els Drets Humans i utilitza les seves cançons com a eina per arribar a
la gent amb missatges pacifistes i de respecte, un fet que el va obligar a sortir del seu
país el 2008 a causa de la censura i les amenaces rebudes pel govern del Sudan.
Abazar Hamid des de 2014 està acollit a la ciutat noruega de Harstad, ciutat que forma
part de la Xarxa de ciutats refugi ICORN, així com també la ciutat de Barcelona, gràcies
a la col·laboració del PEN Català i l'Ajuntament d’aquesta ciutat.
Les activitats previstes pel músic i poeta són:
A Barcelona:
Dimarts 9 de febrer a les 18h :“La música com a instrument polític”. Una col·laboració
amb Taller de Músics al Centre Cultural Can Fabra, amb la presentació de Carme
Arenas, presidenta del PEN Català.
Dimecres 9 de febrer a les 19h: “Sudan: quan la música esdevé perillosa”, a la llibreria
Altaïr. Gran via, 616.
Dilluns 15 de febrer a les 20h: “Concert d’Abazar Hamid” a El Pastís. Santa Mònica, 4.
Dimarts 16 de febrer a les 19.30h: “La meva història a través de la meva música” a
l’associació Jiwar. Astúries, 36.
A Agramunt:
Dijous 11 de febrer a les 15h: “Taller de música compromesa” on es treballarà la
Cançó del somni sirià amb estudiants de l’Institut Ribera del Sió, i s’enregistrarà la
cançó amb la col·laboració de Ràdio Sió d’Agramunt. L’acte tindrà lloc a la Fundació
Guinovart .

A Manresa:
Dissabte 13 de febrer a les 12.30h.hi haurà un “Vermut musical amb Abazar Hamid” a
la Llibreria Papasseit.
Abazar Hamid, durant la seva estada a Barcelona, residirà a la seu de l’Associació
Jiwar Creació i Societat, una residència-viver de creació per a tots els professionals que
treballen en interlocució amb l’espai urbà. Aquesta és la primera col·laboració entre el
PEN Català i Jiwar, donades les moltes complicitats entre ambdues entitats.

Biografia d'Abazar A. Bagi Hamid:
Músic i escriptor. Abazar A. Bagi Hamid va créixer a l’anella cultural entre Sudan i el
Golf, per això la seva música està arrelada a la tradició sudanesa i la música africana
característica de l’àrea del Golf, a part d’estar profundament inspirada pel reggae i la
música afro-llatina. Les cançons d’Abazar Hamid tracten temes que van des de la pau i
l’amistat fins al genocidi, la pèrdua dels éssers estimats o les cançons planyívoles sobre
els pobles sencers destrossats pel govern sudanès.
Hamid va començar a cantar per la pau al Sudan des de ben jove i va formar la seva
primera banda, “Balsam”, a la universitat. El 1997 va esdevenir famós a nivell regional
quan es va unir al grup “IGD ELGLAD” i el 2005 va deixar la seva feina d’arquitecte per
dedicar-se exclusivament a la carrera musical amb el projecte “Rainbow Songs”
(“Cançons de l’Arc Iris”). Aquest projecte va reunir músics de tot Sudan per crear
cançons sobre Drets Humans i dignitat que poguessin passar la censura del comitè
sudanès encarregat de controlar la música.
El 2006 va col·laborar amb diverses organitzacions que treballaven amb les
anomenades cantants de l’odi (Hakama –col·loquialment Janjaweed–) a Darfur.
L’objectiu del projecte d’Abazar era el de convèncer les cantants perquè tinguessin un
rol actiu en el moviment pacifista, ja que anteriorment els seu paper tradicional era el
de compondre i cantar cançons per incitar els homes a la guerra, desferrant els seus
instints més violents.
Abazar Hamid va publicar el seu primer àlbum en solitari, “Sabahak Rabah” (“Bon dia,
casa”) el 2007. Les seves cançons, que tractaven temes polítics i socials, van ser
fortament censurades pel govern de Sudan. A causa d’això i de les amenaces verbals
de les quals va ser objecte, el 2008 va decidir exiliar-se al Cairo.

El 2009, en col·laboració amb altres músics sudanesos i egipcis, va iniciar el projecte
“Democratizing Music” (“Democratitzant la música”), entès com un fòrum on els
artistes podien compartir recursos en lloc de rivalitzar entre ells per obtenir-los. El
projecte va produir diversos espectacles, concerts i un àlbum, “Listen to the Banned”
(“Escolteu els prohibits”), que incloïa la cançó “Peace to Darfur” (“Pau a Darfur”), que
havia estat prèviament censurada al seu país.
Abazar A. Bagi Hamid va arribar a Harstad (Noruega) el 10 de desembre de 2014 com
el primer músic acollit a la ciutat dins la xarxa de ciutats refugi ICORN, de la qual el PEN
Català en fou membre fundador.
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