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16/02/16  ABAZAR HAMID: “El que ens hauria de preocupar és com ajudar als països en 
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canço del somni sirirà del músic i escriptor sudanès Abazar Hamid. . Tàrrega TV 
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“ESCULTEU ELS PROHIBITS. VISITA D’UN MÚSIC I ESCRIPTOR SUDANÉS DEL 8 AL 18 DE 

FEBRER”.   

FOCIR.cat 

  

http://focir.cat/ca/novetats/escolteu-els-prohibits-visita-dun-music-i-escriptor-sudanes-del-8-al-18-de-febrer/
http://focir.cat/ca/novetats/escolteu-els-prohibits-visita-dun-music-i-escriptor-sudanes-del-8-al-18-de-febrer/


 

 

5 
 

 

“XERRADA AMB ABAZAR HAMID.  ‘ESCOLTEU ELS PROHIBITS’” 

 TALLER DE MÚSICS 

 

Xerrada amb Abazar Hamid „Escolteu els prohibits‟ 

El Taller de Músics Escola Superior d‟Estudis Musicals acollirà el proper 9 de febrero la 

xerrada amb Abazar Hamid, músic i escriptor sudanès defensor dels Drets Humans. La sessió, 

que començarà a les 18h i serà gratuïta, girarà entorn a la música com a instrument polític i 

explicarà el cas concret i la història d‟Abazar Hamid. 

Abazar Hamid va créixer a l‟anella cultural entre Sudan i el Golf. Actualment viu a la ciutat 

noruega de Harstad, acollit des del 2014 quan va arribar des del Caire, on s'havia exiliat. 

Harstad forma part de la xarxa de ciutats refugi ICORN, a la qual també pertany Barcelona 

gràcies a la col·laboració del PEN Català i l'Ajuntament. 

L‟activitat està organitzada per PEN català i Jiwar, i s‟emmarca dins l‟itinerari musicalEscolteu 

els prohibits. Durant la seva estada i, a banda del Taller de Músics, el músic sudanès també 

visitarà els espais El Pastís i Jiwar de Barcelona, la Fundació Guinovart d‟Agramunt i la Llibreria 

Papasseit de Manresa. 

Podeu consultar més informació d‟Abazar Hamid fent clic aquí. 

  

 

 
 

 

http://tallerdemusics.com/ca/charla-con-abazar-hamid-escuchad-a-los-prohibidos
http://icorn.org/
http://www.pencatala.cat/
http://jiwarbarcelona.com/ca/
http://www.pencatala.cat/noticia/661/estada-a-barcelona-del-music-sudanes-abazar-hamid-amb-el-suport-de-lajuntament-de-la-ciuta
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ESCOLTEM ELS PROHIBITS: ENTREVISTA AL MÚSIC I ESCRIPTOR SUDANÈS ABAZAR 

HAMID. 

 Revista digital Núvol 

 

ESCOLTEM ELS PROHIBITS: ENTREVISTA AL MÚSIC I 

ESCRIPTOR SUDANÈS ABAZAR HAMID 

Sara Serrano Valenzuela. Barcelona. 

El PEN Català, amb la col·laboració dels Serveis de Solidaritat i Cooperació Internacional 

de l‟Ajuntament de Barcelona i de l‟Associació Jiwar Creació i Societat, ha programat 

l‟estada del músic sudanès Abazar Hamid aquest febrer a diverses poblacions de 

Catalunya. 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 

seves cançons 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 viu acollit a Harstad (Noruega), que forma part de la Xarxa 

Internacional de Ciutats Refugi (ICORN), de la qual és membre fundador el PEN Català. 

 

Abazar Hamid | Douglas Sielski, Taller de Músics 

http://www.nuvol.com/entrevistes/escoltem-els-prohibits-entrevista-al-music-i-escriptor-sudanes-abazar-hamid/
http://www.nuvol.com/entrevistes/escoltem-els-prohibits-entrevista-al-music-i-escriptor-sudanes-abazar-hamid/
http://www.nuvol.com/autor/sara-serrano-valenzuela
http://www.nuvol.com/lloc/barcelona
http://www.pencatala.cat/
http://jiwarbarcelona.com/ca/
http://icorn.org/
http://www.nuvol.com/wp-content/uploads/2016/02/Taller-de-M%C3%BAsics-Autor_-Douglas-Sielski.jpg
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Sara Serrano: Inicialment, com entres al món de la música? 

Abazar Hamid: De ben petit vaig ser partícip de la música tradicional sufí. Quan vaig acabar els 

estudis bàsics m‟hauria dedicat a la música, però no vaig poder triar aquest camí perquè en el 

moment que els musulmans van entrar al govern van prohibir l‟escola musical. Fins al 1994 no 

es va restablir i de totes maneres la música era controlada i no hi havia llibertat. 

És llavors que decideixes fer estudis d‟arquitectura? 

Com que no podia triar la música, vaig triar l‟arquitectura. A la universitat vaig muntar el meu 

primer grup i, de fet, tot i que vaig estar treballant d‟arquitecte, mai no vaig deixar de banda la 

música. Al final vaig decidir deixar la meva carrera d‟arquitecte per la música. Tot i això, no et 

pensis que és tan diferent. Tots dos oficis s‟assemblen molt. Estàs posant una cosa en un 

espai buit, només que en un cas són pedres o parets i en l‟altre són notes i paraules. 

Com utilitzes la música com a crida per la pau? 

Vaig començar un projecte amb organitzacions que estaven en contacte amb les cantants de 

l‟odi, Janjaweed, a Darfur. Aquestes dones, tradicionalment, canten cançons de guerra i el meu 

objectiu era convèncer-les perquè cantessin per la pau. Vaig aconseguir que el meu discurs 

s‟entengués, però moltes d‟aquestes dones em deien que si començaven a cantar cançons 

pacifistes ningú no els pagaria. En canvi, incitant els homes a la guerra sí que rebien diners. El 

2007 vaig publicar el meu primer disc en solitari, Sabahak Rabah (Bon dia, casa). Les lletres 

d‟aquestes cançons tracten temes polítics i socials i el govern sudanès les va censurar i vaig 

rebre diverses amenaces. 

I com actues? 

Em veig obligat a marxar i me‟n vaig cap al Caire.  A Egipte treballo amb altres músics 

sudanesos i egipcis en el projecte “Democratizing Music” (Democratitzant la música), un fòrum 

on els artistes podien compartir recursos en lloc de rivalitzar entre ells per obtenir-los. També 

es van produir diversos espectacles, concerts i un àlbum, Listen to the Banned (Escolteu els 

prohibits), que incloïa la cançó “Peace to Darfur” (Pau a Darfur), censurada al Sudan. Al Caire, 

hi vaig estar sis anys, fins que va aparèixer la possibilitat d‟anar a Noruega com a primer músic 

acollit per la Xarxa de Ciutats Refugi (ICORN). 

Com estàs vivint l‟experiència? 

Estic molt agraït per l‟oportunitat que m‟han donat. El fet que em rebin al seu país també vol dir 

que puc treballar per la integració dels nouvinguts a Noruega. Perquè, saps què passa? És clar 

que als refugiats se‟ls facilita un habitatge, un salari i una assistència, però el problema és que 

la societat no està preparada per a integrar-los com a part de la seva comunitat i ells tampoc no 
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ho estan, la qual cosa comporta que s‟acabin formant guetos. Cal treballar molt encara per 

vèncer aquesta esquerda. A través de la integració i la cooperació podem treballar per la 

llibertat d‟expressió dels nostres països i crear un diàleg de cultures. I el programa d‟acollida 

d‟un músic que estem creant amb l‟ICORN ha de servir tant per acollir nous músics com per 

millorar aquest aspecte de la societat. 

Ens arriba poca informació, i poc fiable, del teu país. Com explicaries la situació actual 

del Sudan? 

Al meu país s‟està produint un genocidi. El règim utilitza tota mena de mètodes per lluitar contra 

els que no els fan costat. Volen acabar amb la llibertat d‟expressió i ho fan amb avions, 

bombes, assassinats. Al Sudan no hi ha govern, hi ha una colla d‟islamistes, un ISIS que no 

porta aquest nom, sinó el de govern. Al meu país està passant el mateix que a l‟Iraq i a Síria, 

estan passant coses molt greus i encara n‟han de passar. 

La teva estada a Barcelona és precisament una altra oportunitat de diàleg intercultural. 

Com encaixa Barcelona dins la teva vivència? 

Barcelona em sembla una ciutat molt interessant i activa culturalment, però, a més a més, hi 

veig un paral·lelisme amb el poble sudanès que m‟agradaria compartir. Sé que vosaltres esteu 

demanant un referèndum i penso, evidentment, que tothom ha de tenir dret a decidir. El que 

passa és que al Sudan hi va haver un referèndum i va quedar dividit en Sudan del Nord i del 

Sud, però la solució no ens va portar cap mena de pau i ara per ara hi ha guerra a tots dos 

llocs. El referèndum és un dret humà, sens dubte, però al mateix temps s‟ha d‟estar preparat 

per treballar un cop celebrada la votació. Es pot demanar la independència, es pot obtenir la 

independència, però alhora s‟ha de pensar com tenir bona relació amb els veïns. Sóc conscient 

que és complicat, però m‟agradaria que tinguéssiu en compte les lliçons que hem après els 

sudanesos. En definitiva, perquè tot això pugui passar el primer que necessitem és la llibertat 

d‟expressió. Sempre s‟ha de poder parlar de les coses, de totes les coses. 

El teu projecte “Music for all” neix d‟aquesta necessitat de comunicació. Com funciona? 

Amb “Music for all” volem utilitzar la música i les arts com a via de comunicació i d‟intercanvi de 

coneixement. És obert a persones de totes les edats i té un abast internacional. També volem 

que ajudi els refugiats, les persones desplaçades o els immigrants a integrar-se en les 

comunitats d‟acollida i que col·labori a crear canals musicals fora dels comercials. L‟objectiu és 

crear xarxes a nivell nacional i connectar-les en una xarxa “Music for all” internacional. De 

moment, ja existeix “Music for all Barcelona” i convido a tothom que ho vulgui a participar-hi. La 

música és aquest llenguatge universal que ens pot ajudar a lluitar contra la injustícia, l‟odi i la 

prepotència d‟alguns governs que treballen a la contra dels seus propis ciutadans. 

https://www.facebook.com/groups/1735245593386546/?fref=ts


 

 

9 
 

  

“EL CANTAUTOR SUDANÈS ABAZAR HAMID, ACOLLIT A LA RESIDÈNCIA JIWAR A 

TRAVÉS DEL PEN CATALÀ”. 

 BTV notícies-Gràcia 

El cantautor sudanès Abazar Hamid, acollit a la residència 

Jiwar a través del PEN català 

   
 

 

 

Actualitzat el 15.02.2016 a les 23:34 Neus Valls / Aitana Molina 

 Comenta 

La residència d'artistes Jiwar, a Gràcia, acull aquests dies el cantautor sudanès Abazar Hamid. 

Hi arriba convidat a Barcelona pel programa Escriptor Acollit del PEN Català, que ajuda els 

http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/02/15/residencia-artistes-jiwar-acull-abazar-hamid-programa-escriptor-acollit/
http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/02/15/residencia-artistes-jiwar-acull-abazar-hamid-programa-escriptor-acollit/
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e5f4f1d43c5f70a
http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/02/15/residencia-artistes-jiwar-acull-abazar-hamid-programa-escriptor-acollit/#respond
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autors en risc que hi ha arreu del món. Les cançons d'Abazar critiquen obertament la guerra al 

Sudan i estan censurades pel govern del seu país. 

Abazar Hamid va començar a cantar de ben jove per demanar la pau del seu país, el Sudan. 

Ben aviat el govern va censurar les seves cançons i es va convertir així en un cantautor exiliat, 

per poder seguir amb la seva feina i expressar-se amb llibertat. Ara ha visitat Barcelona i els 

seus entorns, convidat pel PEN Català, a través del programa Escriptor Acollit, que ajuda els 

autors que són perseguits en els seus països. 

El músic sudanès ha passat la seva estada a la ciutat a la residència d‟artistes Jiwar, que 

per primera vegada col·labora amb el PEN. Ubicada al barri de Gràcia, la residència li ha 

permès visitar l‟antic refugi antiaeri de la plaça de Diamant i conèixer la història de la Guerra 

Civil. Hamid hi ha pogut establir paral·lelismes entre les vivències viscudes en aquella època a 

Catalunya i les que es viuen avui en dia en molts conflictes com ara Darfur o Síria. 

Abazar farà un concert aquest dimarts a les 19.30 h a la residència d‟artistes Jiwar, per 

donar a conèixer les històries del Sudan i d‟altres països a través de la música. Hamid prepara 

ara projectes futurs a Barcelona, en col·laboració amb la residència d‟artistes que l‟ha acollit i el 

PEN Català. 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

http://www.pencatala.cat/
http://jiwarbarcelona.com/ca/
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ABAZAR HAMID: “EL QUE ENS HAURIA DE PREOCUPAR ÉS COM AJUDAR ALS PAÏSOS EN 

CONFLICTE”. BEARN. REVISTA DE CULTURA.BY SEBASTIABENNASAR  

Abazar Hamid, és un músic sudanès que des del 2014 viu refugiat a la ciutat noruega de de 

Harstad gràcies al programa d‟acollida del Pen Club internacional. Ha estat una setmana a 

casa nostra realitzant diferents projectes arreu del país amb trobades que sembla que seran 

molt fructíferes i que ha organitzat el PEN Català juntament amb Jiwar sota el lema “Escolteu 

els prohibits”. Avui fa el seu darrer acte a l‟associació cultural Jiwar (carrer Astúries, 36, 

principal). Es tracta d‟un concert on podrem conèixer la seva història a través de la seva 

música, una música d‟arrel africana però que té també concomitàncies amb el reggae i la 

música llatinoamericana. Hamid, un defensor incansable per la llibertat d‟expressió ens ha 

concedit aquesta petita entrevista. 

 

-Tot i que encara manca l‟acte final, com valoreu aquesta petita gira que heu fet per 

Catalunya? 

–Quan des del PEN va sorgir aqauesta possibilitat no ho vaig pensar dos cops i els he d‟estar 

molt agraïts. Ha estat molt agradable i els esdeveniments han estat molt i variats, trobades amb 

músics, amb escriptors, amb promotors, amb estudiants de música i de diferents segments 

d‟edat… ha estat molt enriquidor i interessant. El contacte múltiple amb gent tan variada ha 

estat clau, com també haver recorregut diferents espais geogràfics que han ajudat a veure la 

realitat d‟interessos que hi ha a Catalunya. 

http://revistabearn.com/2016/02/16/abazar-hamid-el-que-ens-hauria-de-preocupar-es-com-ajudar-als-paisos-en-conflicte/
http://revistabearn.com/2016/02/16/abazar-hamid-el-que-ens-hauria-de-preocupar-es-com-ajudar-als-paisos-en-conflicte/
http://revistabearn.com/author/sebastiabennasar/
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-Els escriptors molt sovint estam condicionats per una llengua concreta, però vós sou 

músic, emprau un llenguatge universal. Com s‟han produït les connexions amb els 

companys locals? 

-Efectivament, la música en si mateixa és un llenguatge i no cal la traducció, però tots els 

llenguatges, totes les arts tenen els seus problemes i les seves dificultats i avui per avui el 

principal problema és aconseguir una plataforma, tenir un públic on poder arribar. Aquí vull 

destacar la feina del PEN català per crear aquesta plataforma de creació per poder expressar-

me. Jo crec que si ajuntes la màxima llibertat d‟expressió i a més a més la creativitat, 

s‟aconsegueix connectar sense cap dificultat com així ha passat a Catalunya. 

-Viviu a Noruega, un país que per primera vegada en anys pateix una mica de crisi per la 

caiguda del preu del petroli. A més a més, al voltant també creix la preocupació per la 

crisi dels refugiats i per l‟ascens de l‟extrema dreta. Com viviu aquesta situació? 

-La societat noruega ha tingut sempre com a tradició acollir a la gent i aconseguir que s‟hi 

integrin, però és cert que en els darrers temps hi ha unes certes tensions entre grups enfrontats 

pel tema dels immigrants i refugiats i tots sabem que el tema no és econòmic sinó polític. El 

problema d‟ara és el problema dels refugiats que són a fora del país i que generen molts 

debats sobre com es podran integrar al país els que hi arribin. En realitat el que ens hauria de 

preocupar és com ajudar els països en conflicte, com ajudar en origen per combatre un 

problema global. 
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-A casa nostra les notícies de l‟Àfrica gairebé sempre apareixen en negatiu… 

-Això és perquè la immensa majoria de les noticies africanes que es publiquen arreu són 

només les versions oficials, que estan equivocades i deriven de les fonts del poder. Mireu un 

exemple. Els immigrants que arriben són tractats sempre com a xifres, com a números. Són un 

percentatge sobre una població, o un número en un col·lectiu, ningú no vol mirar les històries 

que hi ha al darrere ni la cultura que representa cada una d‟aquestes persones. No es veiem 

com a representants de cultures i això condueix a la ghettització del col·lectiu a que no 

s‟integrin perquè no hem demostrat cap interès pel que hi ha al darrere, que són les persones. 

-L‟estada a casa nostra ja ha generat algun projecte o encara és massa d‟hora? 

-No, mai és massa d‟hora per fer projectes, de fet ja és massa tard i tot! Tinc un projecte molt 

gran, “El cor de l‟Esperança”, que estrenaré a principis d‟abril a Paris i vull fer “El cor de 

l‟Esperança” de Catalunya. He parlat ja amb en Víctor Obiols per coordinar la iniciativa a 

Catalunya i aquí volem expressar i donar veu a la llibertat d‟expressió i superar l‟autocensura. A 

través del cor la gent pot obrir-se i superar aquest fet, molt important aquí per culpa de la 

Guerra Civil i els quaranta anys de dictadura. 
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MANRESA 

“VERMUT MUSICAL AMB ABAZAR HAMID”.  

L’Apuntador. Ajuntament de Manresa 

Vermut musical amb Abazar Hamid 

COMPARTEIX AQUEST ACTE A LES XARXES SOCIALS 

 

Concert del músic sudanès exiliat a Noruega Abazar A. Bagi Hamid 

El PEN Català, amb dels Serveis de Solidaritat i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de 

Barcelona i del'Associació Jiwar Creació i Societat, ha programat l'estada del músic sudanès 

Abazar Hamid aquest febrer. Es preveuen xerrades i concerts en diferents espais de 

Barcelona, Agramunt i també visitarà Manresa. 

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 viu exiliat a Harstad (Noruega), que forma part de la xarxa de ciutats refugi ICORN. 

 

 

 

 

http://lapuntador.cat/Members/papasseit/vermut-musical-amb-abazar-hamid
http://jiwarbarcelona.com/ca/
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“CONCERT DEL MÚSIC SUDANÉS ABAZAR HAMID”. 

 La nauseanotícies. blogspot. 

Concert del músic sudanès Abazar Hamid 

L U N E S ,  F E B R E R O  0 8 ,  2 0 1 6  

sábado, 13 de febrero a las 12:30 

Llibreria Papasseit en Manresa 

Plaça Gispert, 2, 08241 Manresa  

 

 El PEN Català, amb dels Serveis de Solidaritat i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de 

Barcelona i de l'Associació Jiwar Creació i Societat, ha programat l'estada del músic 

sudanèsاذر ى اب باق بدال  .ABAZAR HAMID aquest febrer ع

 

Una de les parades que farà serà a la llibreria!  

I acompanyarem la música amb un piscoliabis. 

Presentarà Sara Serrano. 

 

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 viu exiliat a Harstad (Noruega), que forma part de la xarxa de ciutats refugi ICORN. 

 

 

http://lanauseanoticias.blogspot.com.es/2016/02/concert-del-music-sudanes-abazar-hamid.html
http://lanauseanoticias.blogspot.com.es/2016/02/concert-del-music-sudanes-abazar-hamid.html
https://www.facebook.com/LlibreriaPapasseit/
https://www.facebook.com/pages/Manresa/111707312178602
https://www.facebook.com/PENCatala/
https://www.facebook.com/AbazarHamidMusic/
https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/v/t1.0-9/12715507_1008948872506778_2242469866747153399_n.jpg?oh=3897e68664d514c30829c71661ba34e3&oe=572D065A
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AGRAMUNT 

Un artista refugiat sudanès a l’espai Guinovart, dijous. Diari Segre  
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ALUMNES DE L’IES LA RIBERA DEL SIÓ INTERPRETEN A L’ESPAI GUINOVART D’AGRAMUNT, LA 

CANÇO DEL SOMNI SIRIRÀ DEL MÚSIC I ESCRIPTOR SUDANÈS ABAZAR HAMID. 

 Tàrrega Televisió 

Alumnes de l‟IES Ribera del Sió interpreten a l‟Espai Guinovart 

d‟Agramunt la Cançó del somni sirià, del músic i escriptor sudanès 

Abazar Hamid 

 

 

 

Societat Urgell 

El músic i escriptor sudanès, Abazar Hamid, exiliat del seu país per problemes de llibertat 

d‟expressió, ha fet avui un taller de música compromesa a l‟Espai Guinovart d‟Agramunt amb 

alumnes de l‟IES Ribera del Sió d‟aquesta localitat. Durant tot el matí han assajat el tema, 

Cançó del somni sirià, que parla sobre la pau que algun dia tornarà a aquest país. Per Hamid 

és molt important treballar aquests temes amb els més joves. 

L‟artista sudanès va haver de deixar el seu país el 2008 pel seu posicionament en el conflicte 

del Darfur. Actualment viu a Noruega acollit per ICORN, que és una xarxa de ciutats que dona 

http://www.tarrega.tv/tag/abazar-hamid/
http://www.tarrega.tv/tag/abazar-hamid/
http://www.tarrega.tv/category/societat/
http://www.tarrega.tv/category/urgell/
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suport a artistes amenaçats per la censura. Ara és 10 dies a Catalunya convidat pel PEN 

Català, una associació d‟escriptors catalans que intenten sensibilitzar sobre la importància de la 

llibertat d‟expressió al món. 

Pels alumnes ha estat una gran experiència 

L‟Espai Guinovart d‟Agramunt ja fa molts ants que col·labora amb el PEN català organitzant 

xerrades amb escriptors perseguits. 

Aprofitant el taller l‟emissora  local Ràdio Sió ha fet un enregistrament de la Cançó del somni 

sirià 
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EL MÚSIC I ESCRIPTOR SUDANÈS ABAZAR HAMID GRAVA UNA CANÇÓ PER LA PAU AMB ELS 

ALUMNES DE L‟INSTITUT  

Radio Sió Agramunt 

 

EL MÚSIC I ESCRIPTOR SUDANÈS ABAZAR HAMID GRAVA UNA CANÇÓ PER LA 
PAU AMB ELS ALUMNES DE L‟INSTITUT 

 

Demà dijous es portarà a terme, a l‟Espai Guinovart d‟Agramunt, el „Taller de música 
compromesa‟ i la posterior gravació de „La Cançó del somni sirià‟, a càrrec d‟alumnes 
de l‟Institut Ribera del Sió d‟Agramunt i el músic i escriptor sudanès abazar hamid. 
 
La secretaria general del PEN Català, Raffaella Salierno, explica quina serà la cançó 
que cantarà Hamid amb els alumnes de l‟institut: “La cançó que es prepararà és „El 
somni sirià‟, Hamid la cantarà en anglès, però també es traduirà al català en el taller 
amb els alumnes i el que es treballarà és algunes parts cantar-les també en català. Així 
la tindrem en dos idiomes per a fer una difusió internacional”. 
 
Aquesta iniciativa s‟inscriu en el marc del Programa Escriptor Acollit del PEN Català, 
que també ha previst, durant aquesta setmana i la propera, més accions per a tots els 
públics a Barcelona ciutat i a Manresa: “Hem dissenyat aquestes activitats per a que 
fossin per a públics i àmbits diferents. No només per a que no es quedés tot a 
Barcelona, sinó també per tocar diferents públics”. Així, per exemple, avui Hamid visita 
Barcelona amb la conferència „Sudan, quan la música esdevé perillosa‟, a la llibreria 
Altaïr. 

 

 
Només en català 

  12/02/16 
 

GRAVEN UNA CANÇÓ PER LA PAU AMB UN MÚSIC EXILIAT SUDANÉS I 
ALUMNES DE LÏ¿½IES RIBERA DEL SIÓ 

 

L‟escriptor i músic abazar hamid va gravar ahir, amb alumnes de l‟IES Ribera del Sió 
d‟Agramunt, la cançó „Somni sirià‟, un cant a la pau que sentim a continuació. 
 
Aquesta cançó és el resultat del Taller de música compromesa, que va tenir lloc a 
l‟Espai Guinovart d‟Agramunt. Aquesta activitat està organitzada pel PEN Català en el 
marc del Programa Escriptor Acollit, que ofereix refugi a escriptors que estan perseguits 
als seus països d‟origen. En el cas de Hamid, és un músic compromès amb els Drets 
Humans que es va haver d‟exiliar del Sudan i que ara utilitza les seves cançons com a 
eina per arribar a la gent amb missatges pacifistes i de respecte. 
 
El cicle d‟activitats dins del Programa Escriptor Acollit que desenvolupa el PEN Català 
també té lloc a Barcelona i a Manresa. 

 

 

  

http://www.radiosio.cat/
http://www.radiosio.cat/
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AGENDES 

9/2/2016   Escolteu els prohibits. Taller de Músics. 
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10/2/2016 Sudan: quan la música esdevé perillosa. Llibreria Altaïr.  
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15/2/2016  Abazar Hamid. El Pastís. Santa Mònica, 4 
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16/2/2016 La meva historia a través de la meva música. 

 

 


