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Memòria d’activitats

El PEN Català guardonat amb
el III Premi Internacional UNESCOCAT
Barcelona, 12 de desembre de 2011

UNESCO de Catalunya ha reconegut la tasca
desenvolupada pel PEN Català per promoure
la llibertat d’expressió i la projecció de la llengua
i la cultura catalanes. La presidenta del PEN Català,
Carme Arenas, ha rebut el premi de mans
del director del Centre UNESCO de Catalunya,
Miquel Àngel Essomba, en una cerimònia que
ha coincidit amb el 27è aniversari de la institució.
Els guardonats de les edicions anteriors van ser el
músic Jordi Savall i la soprano Montserrat Figueras
(2009); i la Fundació del FC Barcelona (2010).
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Salutació

Carme Arenas, Presidenta

Benvolguts membres del PEN Català,
Com cada any arriba el moment de fer balanç de l’activitat
de la nostra associació i de discutir les línies principals
d’actuació futures. No s’escaparà a ningú que ens hem enfrontat
a un any dur de veritat, a causa de la fallida general dels suports
que rebíem de les administracions. La poc encertada gestió
de la crisi econòmica fa que se’n ressenti de ple l’activitat
cultural. En un model social en el qual tot ha de tenir una
traducció immediata en beneficis i no es contempla que la
cultura té sempre un retorn generós, però a llarg termini; que
la cultura és una màquina que s’ha d’anar greixant sense pauses,
les dificultats creixen exponencialment. Tot ha de ser productiu.
I nosaltres creiem fortament que la cultura és el bé més
productiu i és per això que, malgrat les dificultats econòmiques
i també de comprensió i de valoració d’allò que som i que fem,
hem intentat reinventar-nos per poder actuar amb la mateixa
responsabilitat i esperit de servei que ho hem fet sempre, però
establint complicitats amb altres organitzacions similars a la
nostra o amb administracions, per tal de compartir esforços.
Hem optat per presentar-vos aquesta memòria seguint el
model iniciat l’any anterior, perquè ens sembla que fa més
visible tot allò que ha representat el 2011. Veureu que hem
aconseguit de fer un total de 49 activitats, tant a tot el nostre
territori lingüístic com a nivell internacional, la qual cosa dóna
una mitjana de 4 activitats per mes. Aquesta és la filosofia que
hem seguit aquests darrers anys, per fer visible la tasca del
nostre Centre a tot arreu. En aquests actes hi han participat

190 escriptors, dels quals 144 de catalans i la resta estrangers.
Tot això ens situa com una de les associacions culturals més
actives del país, amb programes diversificats que intenten
establir complicitats diverses, tant des del món de la literatura,
com de l’acadèmia o de qualsevol altre àmbit cultural. A través
de la revista Visat, tenim convenis amb una bona part de les
universitats catalanes, però veureu que hi ha una bona colla
d’entitats que s’ha sumat a coorganitzar activitats amb
nosaltres. Tot això, a punt de fer els 90 anys d’història, ens ha
fet merèixer un Premi que valorem de manera entranyable, el
Premi UNESCOCAT, que fou lliurat al PEN Català el passat 12
de desembre, en reconeixement a la tasca en favor de la
literatura, de la solidaritat i dels drets humans.
Si bé és cert que certa incomprensió política ens ha dut a
haver de prescindir del Programa Escriptor Acollit a Palma, també
ho és que la tenacitat ha fet que poguéssim mantenir la Setmana
PEN a les Illes, al voltant del Dia Internacional de l’Escriptor
Empresonat, i hem pogut celebrar la II Edició del Premi Veu
Lliure, a un escriptor que ha lluitat i s’ha vist perseguit per haver
exercit el seu dret a la llibertat d’expressió. Enguany, el
guardonat ens ha fet una il.lusió especial, ja que ha recaigut
en l’escriptor amazig Salem Zenia, a qui ja comptem com un
dels nostres des de fa anys.
Una altra fita important per al nostre Centre ha estat la
reelecció de Josep M. Terricabras com a president del Comitè
de Traducció i Drets Lingüístics del PEN Internacional, després
que sota la seva presidència es va aprovar el Manifest de Girona

el mes de maig, just 15 anys després de l’aprovació de la
Declaració Universal dels Drets Lingüístics, també a iniciativa
del PEN Català. D’aquesta manera, el PEN Català lidera en
aquests moments el tema de la traducció i dels drets lingüístics
dins el PEN Internacional, dos temes als quals som ben sensibles
des de sempre i en els quals hem contribuït de manera decisiva
també en l’àmbit internacional.
Dins del territori, hem continuat la nostra tasca de vetllar
també pel patrimoni literari. Enguany hem pogut tenir un
record emotiu envers dues escriptores que fa 20 anys ens van
deixar i que totes dues han estat ben importants en la història
del nostre Centre PEN: Maria Aurèlia Capmany, que fou
presidenta del PEN Català, i l’enyorada Montserrat Roig.
Aquesta coorganització amb institucions públiques ens sembla
un bon model a seguir per tal de sumar esforços i evitar
repeticions innecessàries a l’hora de commemorar efemèrides.
Encarem una nova etapa en la qual haurem de confiar
bàsicament en els nostres propis esforços i recursos i això
només ho aconseguirem enfortint el PEN Català tot augmentant
el nombre d’associats i assolint un major compromís envers
aquest espai de diàleg i de solidaritat que és el nostre centre.
I més en temps difícils, no solament des del punt de vista
econòmic, sinó davant els múltiples atemptats a la nostra
llengua en tot els territoris de parla catalana. Només una
associació internacional forta com ho és el PEN podrà plantar
cara a les múltiples agressions i a l’intent de genocidi que vivim
aquests darrers temps.

•
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Activitats d’àmbit general....................... 11
Activitats d’àmbit general ...................... 11
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Comitè de Traducció i Drets Lingüístics...14
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Activitats
generals

VIII Cicle de poesia
a la Casa de Menorca
Barcelona, primer semestre de 2011

Sota la direcció artística d’Assumpció Forcada
i la col.laboració de Fina R. Palau, el cicle ofereix
l’oportunitat d’acostar-se a la poesia de
nombrosos poetes del nostre país i de fora.
14 de febrer

Hivern:el foc de les paraules

14 de març

Veu de dona

11 d’abril

Fletxes d’amor

16 de maig

Jardins de poemes
Acte en ocasió de la Setmana de la Poesia,
amb la participació de Salem Zenia

6 de juny

Cloenda del VIII Cicle de poesia

VII Festival de Poesia
d’Oliva

Paraula
i música

31 de març – 1 d’abril de 2011

Palma, 12 d’abril de 2011

Direcció artística
d’Àngels Gregori

Acte poètico-musical de celebració de la paraula
i la música a les Illes Balears.

El PEN Català ha
participat,
un any més, al
Festival poètic d’Oliva,
que ha comptat amb la
participació de la poeta i
periodista de Zimbabwe,
Rhodah Mashavave,
acollida pel PEN Català
a la ciutat de Palma
(2009-2011), en el marc
del Programa
Escriptor Acollit.

Dia mundial de la Diversitat
Cultural per al Diàleg
i el Desenvolupament
Barcelona, 1 de juny de 2011

Taula rodona amb la participació de:
• Miquel Àngel Essomba, director d’Unescocat
• Carme Arenas, presidenta del PEN Català
• Carles Solà, director del programa Tot un món i
coordinador de la Comissió de la Diversitat de TV3
• Xavier Bosch, director general d’immigració
de la Generalitat de Catalunya

Dia Europeu de les Llengües
Aula Magna de la Universitat de Barcelona, 26 de setembre de 2011

Acte de la plataforma Somescola.cat,
de la qual el PEN Català és membre fundacional,
en suport del model d’immersió lingüística
de l’escola catalana.
Projecció del vídeo:
Per un país de tots, l’escola en català,
amb la participació d’alguns escriptors
del PEN Català.

IX Cicle de poesia
a la Casa de Menorca
Barcelona, segon semestre de 2011

Sota la direcció artística d’Assumpció Forcada
i la col.laboració de Fina R. Palau, el cicle ofereix
l’oportunitat d’acostar-se a la poesia de
nombrosos poetes del nostre país i de fora.
10 d’octubre

Poesia sense crisi

14 de novembre

Poesia i ciència: la química de la vida

12 de desembre

Poesia sense fronteres

Acte en homenatge a
Maria Aurèlia Capmany i
Montserrat Roig, en
el 20è aniversari de la seva mort
Palau de la Virreina, Barcelona, 27 d’octubre de 2011

Projecció d’un video a partir de fragments
d’entrevistes de les dues escriptores.
Taula rodona amb la participació de
Josep M. Castellet,
Isabel Graña i Dolors Oller,
moderada per Àngels Gregori.
Lectura dramatitzada
de textos de
M. Aurèlia Capmany
i de Montserrat Roig,
a càrrec de les actrius
Carme Callol i Imma Colomer.
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Activitats
internacionals

XLIII Trobada Internacional
del Comitè d’Escriptors
per la Pau
Bled (Eslovènia), 4-6 de maig de 2011

Un any més l’escenari del llac i el castell
roquer de Bled han acollit aquesta trobada del PEN
Internacional, que ha alternat les vetllades literàries
amb activitats de reflexió, com les tres taules
rodones sobre temes d’actualitat:
• Bibliodiversitat i l’avenir
de l’escriptura
• Llibertat d’expressió:
censura visible i invisible
• La imatge de l’estranger
en la literatura: un camí
vers la pau
El representant del PEN Català fou el poeta mallorquí
Gabriel de la ST Sampol, a la foto junt amb
la Presidenta del PEN Basc, Laura Mintegi.

Assemblea General de l’ICORN IX Trobada del Comitè
d’Escriptors Empresonats
del PEN Internacional
Brussel·les, 24-27 de març de 2011

Assemblea General de l’ICORN , en el marc del
Festival Internacional de Literatura Passa Porta

Un dels actes literaris del Festival ha estat
l’espectacle realitzat a partir del llibre Cartes a
Europa. El PEN Català ha participat a la redacció
d’aquesta antologia a través de les contribucions
de Salem Zenia, Maria Barbal i Juan Gabriel
Vásquez.
Maria Barbal i Salem Zenia han llegit els seus
textos durant l’espectacle i han participat en altres
activitats literàries dels dies successius.

Brussel·les, 24-27 de març de 2011

La trobada, organitzada pel PEN Flamenc
i la Casa de la Literatura Passa Porta, s’ha celebrat
en contemporània amb les Assemblees Generals de
l’ICORN i de Halma, una xarxa europea de centres
literaris, en la línia d’impulsar la col.laboració
entre entitats que treballen pels mateixos
objectius.

The «Shahrazad – Stories
for Life» Meeting

77è Congrés
del PEN Internacional

Brussel·les, 27 de març de 2011

Belgrad, 12-18 de setembre de 2011

• Balanç de les activitats realitzades
• Revisió dels projectes pendents:
– Documental Writers of Exile
– Publicació del llibre Letters to Europe
– Organització de l’acte Tribunal sobre
		 les violacions dels drets humans a Europa,
		 en l’ àmbit de la propera assemblea general
		 de l’ICORN a Estocolm (maig de 2012).

El lema del congrés ha estat:
Literatura, el llenguatge del món
Ha estat el primer cop en la seva història
que el PEN Internacional ha celebrat el seu
Congrés anual a la capital de Sèrbia, posant
de manifest el rol de la literatura en el foment
de la pau i el respecte per la lliure circulació de
les idees i de la cultura.

77è Congrés
del PEN Internacional

77è Congrés
del PEN Internacional

Belgrad, 14 de setembre de 2011

Belgrad, 18 de setembre de 2011

Col.loqui amb Sihem Bensedrine, moderat
per Raffaella Salierno, en el qual l’escriptora ha
exposat els progressos per la construcció d’un
estat democràtic a Tunísia i els entrebancs als
quals han de fer front.
L’escriptora tunisenca
i el seu marit, el
també periodista
Omar Mestiri, van
residir a Barcelona
del 2010 al 2011, en
l’àmbit del Programa
Escriptor Acollit,
coordinat pel PEN
Català.

Josep Maria Terricabras reelegit president del
Comitè de Traducció i Drets Lingüístics del PEN
Internacional.
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Comitè de
Traducció i
Drets Lingüístics

La visita dels traductors
Palma, 26 de gener – 23 de maig de 2011

Cicle de sis conferències al voltant de la traducció
literària en el context contemporani del
multilingüisme, organitzat pel PEN Català,
la Universitat de les Illes Balears i la llibreria Àgora
de Palma.
26 de gener, 20.30 h, Llibreria Àgora, c. Jardí Botànic, 2, Palma

• Rant i el club de la lluita, amb Jordi Cussà

16 de febrer, 20.30 h, Llibreria Àgora, c. Jardí Botànic, 2, Palma

• Verd aigua, amb Marta Hernández
21 de març, 19.30 h, La Riera, Palma

• L’escriptor que tradueix i el traductor que escriu.
Virtuts i defectes de l’autotraducció, amb Jordi Puntí
30 de març, 20.30 h, Llibreria Àgora, c. Jardí Botànic, 2, Palma

• Ragtime, amb Maria Iniesta

11 d’abril gener, 19.30 h, La Riera, Palma

• Traduir avui al català, el divorci entre la literatura
pròpia i la literatura estrangera, amb Maria
Bohigas
23 de maig, 19.30 h, La Riera, Palma

• Poètiques de la traducció, amb Manuel Rivas

El català, una llengua del món Trobada del Comitè
de Traducció i Drets
Lingüístics
del PEN Internacional
Aula dels Escriptors de l’Ateneu Barcelonès, 22 de febrer de 2011

Debat organitzat pel PEN Català
i Linguapax-Departament de Diversitat
Lingüística del Centre UNESCO de Catalunya,
en ocasió de la celebració del
Dia Internacional de la Llengua Materna:
Acte presentat per Simona Škrabec,
amb la participació de:
Patrícia Gabancho
M. Carme Junyent
Moderació:
Miquel Àngel Essomba

Centre cultural la Mercè, Girona, 12 de maig de 2011

La trobada, a la qual han assistit més de 40 delegats,
ha servit de fòrum de discussió, amb dos debats
sobre temes de l’actualitat literària:
• Protecció de la llibertat d’expressió i transparència
informativa. El cas de Wikileaks i altres.
Amb la participació de: Xavier Rubert de Ventós,
Rhodah Mashavave i Raffaella Salierno.
Moderació: Maria João Reynaud.
• La llengua vehicular a l’escola en una situació de
plurilingüisme.
Amb la participació de: Patrícia Gabancho,
Paul Bilbao i El-Kaissa Ould-Brahm.
Moderació: Gustav Murin.

Trobada del Comitè
Trobada del Comitè
de Traducció i Drets Lingüístics de Traducció i Drets Lingüístics
del PEN Internacional
del PEN Internacional
Centre cultural la Mercè, Girona, 12 de maig de 2011

Centre cultural la Mercè, Girona, 13 de maig de 2011

Conferència de John Ralston Saul,
president del PEN Internacional i membre del
Consell d’escriptors i experts de l’ICORN:
La llibertat d’expressió avança i és atacada.

Estudi i discussió de l’esborrany del
document-manifest «Declaració Universal dels Drets
Lingüístics»

Presentada per la presidenta del PEN Català
Carme Arenas.

Trobada del Comitè de Traduccions
i Drets Lingüístics del Pen Internacional
Dijous, 12 de maig de 2011 - Centre Cultural La Mercè, Girona
11:30 -13:30 h.

primer debat

Protecció de la llibertat d’expressió
i transparència informativa: El cas
Wikileaks i altres
ponents

Xavier Rubert de Ventós, vicepresident del Pen Català.
Professor d’Estètica a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona.
Membre fundador de l’Institut d’Humanitats de Nova York.
Fou diputat al Parlament Europeu.

15- 17 h.

segon debat

ponents

Patrícia Gabancho, membre de la Junta del Pen Català.
Periodista argentina, ha publicat diversos llibres d’assaig en català.

La llengua vehicular a l’escola en una
situació de plurilingüisme

Paul Bilbao, president de l’organització per a la defensa de l’Euskera,
Kontseilua. Director de Behatokia-Observatori dels Drets Lingüístics.
El Kaissa Ould Braham, llicenciada en filologia anglesa i amaziga
a Algèria. Defensora de la cultura i la llengua amaziga, ha estat
professora de llengua a Cabília. Acollida a Barcelona dins del
Programa Escriptor Acollit del Pen Català (2007-2009).

Rhodah Mashavave, escriptora i periodista, Zimbabwe.
Deixà el seu país a causa de la vulneració i repressió continuada
de la llibertat d’expressió. És coneguda per la seva feina a wipsu
(Women in Politics Support Unit).
Omar Mestiri, periodista, Tunísia. Director de la Ràdio digital
Kalima i membre del cnlt (Conseil National pour les Libertés en Tunisie)
modera

Maria João Reynaud (Pen Portuguès)

modera

Gustav Murin (Pen Eslovàquia)

20-21 h.

conferència*

La llibertat d’expressió - avança i és atacada

John Ralston Saul, escriptor i filòsof canadenc i president
del Pen Internacional. Copresideix l’Institut per a la ciutadania
canadenca i és fundador i president honorari de Le français pour
l’avenir. És cavaller de l’Ordre des Arts et des Lettres de França.

Nota: Tots els actes tindràn lloc al Centre Cultural
La Mercè, Pujada de la Mercè, 12, Girona
* La conferència serà en anglès i comptarà
amb el servei de traducció simultània. Entrada lliure.

Acte de commemoració del
Què passa a Itàlia?
15è aniversari de la Declaració La literatura com a reflex
Universal de Drets Lingüístics del moment polític
Capella Santa Àgata
del Museu d’Història de Barcelona,
29 de setembre de 2011

Amb la participació de:
• Josep Maria Terricabras,
president del CTDL del PEN Internacional
• Aureli Argemí, president emèrit del CIEMEN
• Fèlix Martí, president honorari
del Centre UNESCO de Catalunya i de LINGUAPAX
• Paul Bilbao, membre del PEN Basc
i secretari general de Kontseilua
• Rafel Grasa, president de l’Institut Català
Internacional per la Pau.
• Jordi Martí, regidor de Presidència i Territori
de l’Ajuntament de Barcelona
• Yvonne Griley, directora general de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya

Sala Verdaguer, Ateneu Barcelonès, Barcelona, 6 d’octubre de 2011

Taula rodona en ocasió del 30 de setembre,
Dia del traductor, amb la participació de:
• Giovanni Albertocchi, Rossend Arquès,
Vicenç Lozano, i Josep Maria Muñoz
Moderació: Claudia Cucchiarato
Al final de la taula rodona, l’actor Pep Tosar
va llegir uns fragments de Somnis dels somnis
d’Antonio Tabucchi.

VISAT. Revista digital
de traducció literària
La revista Visat publica articles relacionats amb la
literatura i la traducció literària. Un dels seus
objectius principals és servir d’agent de divulgació
de les lletres catalanes en l’àmbit internacional, i
per això dedica especial atenció a les presentacions
dels autors catalans amb comentaris que sovint
estan disponibles també en alemany, anglès,
espanyol i francès. En el camp de la traducció,
la revista promou els estudis teòrics i les
investigacions sobre els intercanvis literaris, i
també la recerca sobre els traductors destacats i
les traduccions d’especial rellevància. Sempre que
sigui possible, els articles originals s’acompanyen
amb fragments de traduccions, bibliografies,
ressenyes i comentaris que puguin ampliar l’àrea
de coneixement. El projecte inicial d’un web
dedicat a la traducció literària el va desenvolupar,
durant l’any 2004, el Comitè de Traducció i Drets
Lingüístics. La redacció de la revista compta amb

Simona Škrabec com a Cap de redacció i amb
Carme Arenas, Montserrat Bacardí, Maria
Bosom, Natàlia Barenys, Joan Casas, Anna
Castellví,
Anna Cortils, Cornelia Eisner, Montserrat
Franquesa, Olívia Gassol, Joaquim Gestí, Teresa
Irribaren, Elena Martí Segarra, Joan Martori,
Carolina Moreno, Ricard Ripoll, Montserrat
Rodés, Eva Sableva, Sara Serrano, Jaume
Subirana i Dolors Udina.
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Acte de solidaritat
amb Tunísia
Plaça Sant Jaume, Barcelona, 13 de gener de 2011

La periodista Sihem Bensedrine, acollida pel
PEN Català en el Programa Escriptor Acollit,
fou l’encarregada de llegir el manifest
de la Concentració.
També l’escriptor Salem Zenia va participar a la
manifestació solidària.

Entre el somni i la ràbia:
Tunísia:
l’experiència africana en poesia Revolució o revolta?
Bar L’Horiginal, C/ Ferlandina 29, Barcelona, 3 de febrer de 2011

Sala Cròniques, Ajuntament de Barcelona, 9 de febrer de 2011

Conferència del poeta nigerià Remi Raji
i recital de poemes del seu últim llibre amb
poetes catalans com Cinta Massip, Annie Bats,
Blanca Llum Vidal, Josep Pedrals i
Jaume Pons Alorda.

Conferència de Sihem Bensedrine, escriptora i
líder de l’oposició democràtica a Tunísia.

Música original
i interpretació de
Joan Alavedra.

A l’acte també hi intervingueren
Carme Arenas (Presidenta del PEN Català) i
Carme Colomina (cap d’Internacional del diari Ara)

Taules rodones amb motiu del Dia Internacional
de la Llibertat de Premsa: Periodisme i xarxes socials
Casa de Cultura de Girona, 3 de maig de 2011

Aula dels Escriptors de l’Ateneu Barcelonès, 4 de maig de 2011

Amb la participació de:
Juan Tomás Ávila Laurel, Salem Zenia i
Ricardo González Alfonso
Moderació: Assumpta Cantalozella

Amb la participació de:
Rhodah Mashavave, Salem Zenia i
Ricardo González Alfonso
Moderació: Vicent Partal

Ambdues taules rodones han estat precedides per la projecció de dues intervencions filmades a càrrec d’Antoni
Segura i Carles Solà.

Tres dels escriptors participants a les taules rodones: Salem Zenia (Algèria), Rhodah Mashavave (Zimbabwe) i Ricardo González Alfonso (Cuba).

Actes amb motiu
del Dia Mundial de les
Persones Refugiades

Anna Politkòvskaia:
cinc anys d’impunitat

Biblioteca Jaume Fuster, Barcelona, 20 de juny de 2011

Col·legi de Periodistes de Catalunya, Barcelona, 4 d’octubre de 2011

Amb la participació de:
Carlos Boggio i Raquel Ayora.

L’acte ha constat de:
• Projecció d’un vídeo sobre Anna Politkòvskaia
• Conferència a càrrec d’Elena Milashina,
periodista del diari rus Novaia Gazeta,
presentada per Carles Torner
• Lectura del text Infants txetxens cauen amunt,
del poeta Carles Torner, a càrrec del rapsode
David Figueres.

Els parlaments institucionals van anar a càrrec de:
Xavier Bosch i Imma Moraleda.
Lectura d’un manifest consensuat per les
associacions que promouen l’acte a càrrec
de David Figueres, membre del PEN Català.

Activitats organitzades per
l’Ajuntament de Barcelona,
el PEN Català i altres entitats
solidàries.

Acte en memòria de la periodista russa Anna
Politkòvskaia, assassinada el 6 d’octubre del 2006

La vulneració dels drets humans 15 de novembre:
a Zimbabwe
Dia Internacional
de l’Escriptor Empresonat
Eivissa, 19-20 d’octubre de 2011

Col.loquis per a escoles amb l’escriptora acollida a
Palma pel PEN Català, Rhodah Mashavave,
en col.laboració amb el Fons Pitiús de Cooperació:
19 d’octubre				

• CEIP Sant Jordi, CC Can Bonet,
• CEIP Can Coix
20 d’octubre

• CEIP Puig d’en Valls, CEIP Torres de Balàfia,
• CEIP Santa Gertrudis

Agramunt, Barcelona i Illes Balears

Cartell realitzat a partir de l’obra
de Joan Fontcuberta, creada per a la diada

Dia Internacional de l’Escriptor Empresonat

Dia Internacional de l’Escriptor Empresonat

Vestíbul de Vilaweb, c. Ferlandina 43, Barcelona

Espai Guinovart, Agramunt, 13 de novembre de 2011

Homenatge als periodistes
mexicans assassinats
2-15 de novembre de 2011

Exposició d’un altar de morts
15 de novembre de 2011

Lectura de poemes dedicats als més de
40 periodistes mexicans assassinats en els últims
cinc anys.

V Trobada d’Escriptors
per la Pau

Taula rodona:
Quan el cinema enfoca la llibertat d’expressió.
A càrrec de: Hèctor Hernàndez Vicens, Albert
Plans (coguionistes de la pel.lícula Fènix 11*23,
dirigida per Joel Joan) i Nazanin Amirian,
escriptora iraniana
Moderació: David Figueres
Recital literari amb la participació de
Nazanin Amirian, David Figueres, Àngels Marzo
i Ferran Aisa
Intervenció poèticoteatral amb la companyia
Teatredetics

Dia Internacional de l’Escriptor Empresonat

Dia Internacional de l’Escriptor Empresonat

Seu de l’Institut Ramon Llull, Palma, 23 de novembre de 2011

Casa Museu Llorenç Villalonga, Binissalem, 24 de novembre de 2011

Taula rodona amb la participació
d’Hèctor Hernàndez Vicens, Albert Plans
(coguionistes de la pel.lícula Fènix 11*23, dirigida
per Joel Joan) i Salem Zenia, escriptor amazic.
Moderació: Miquel Àngel Llauger

Recital de textos escrits des de la presó, amb la
participació de: Marta Beltran, Aina Ferrer,
Víctor Gaià, Miquel Àngel Lladó, Laia Martínez,
Bernat Nadal i Joan Perelló
Presentació: Pau Vadell

La paraula crema el foc

Rompre barrots

Sala d’actes de la
Casa Museu
Llorenç Villalonga
a Binissalem.

Dia Internacional de l’Escriptor Empresonat

Dia Internacional de l’Escriptor Empresonat

Auditori Club Diario de Ibiza, Eivissa, 24 de novembre de 2011

La Residència, Santanyí, 25 de novembre de 2011

Conferència a càrrec de Salem Zenia
Presentació: Jean Serra

Sopar amb motiu de l’atorgament del Segon Premi
Internacional Veu Lliure-PEN Català a les Illes
Balears a un escriptor/a que hagi patit o pateixi
persecució per les seves paraules.
Presentació a càrrec de Jaume C. Pons Alorda
Premi atorgat a l’escriptor Salem Zenia.

JUAN A. RIERA

L’esperança d’una revolució
al nord d’Àfrica

Premi Internacional Veu Lliure
PEN Català a les Illes Balears

Moment del
lliurament
del premi a
Salem Zenia,
per part de
Carme Arenas
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Administració i
Gestió econòmica

Junta del PEN Català
Presidenta
Carme Arenas Noguera
Vicepresident
Xavier Rubert de Ventós
Vicepresident al País Valencià
Vicent Salvador
Vicepresident a les Illes Balears
Antònia Vicens
Secretària General
Raffaella Salierno
Tresorer
Miquel Berga
Vocals
Joan Buades
Teresa Pous
Dolors Oller
Simona Skrabec
Carles Torner
Patrícia Gabancho

Socis: Altes
Pau SANCHIS FERRER (19/01/2011)
Aina FERRER TORRENS (24/01/2011)
Pere Joan TOUS ( 02/02/2011)
Heike NOTTEBAUM (02/02/2011)
Salem ZENIA (08/02/2011)
Alex MARTIN ESCRIBÀ (10/02/2011)
Karen SWENSON (02/03/2011)
M. Magdalena GELABERT i MIRÓ (11/04/2011)
Cèlia RIBA VIÑAS (12/04/2011)
Antoni PLADEVALL i ARUMÍ (12/04/2011)
Vicent PARTAL MONTESINOS (04/05/2011)
Carme BALLÚS MOLINA (30/05/2011)
Joan FERRER CLAUSELL (30/05/2011)
Albert PLANS (30/05/2011)
Perejaume BORRELL (30/05/2011)
Jaume PLENSA (30/05/2011)
Maria GOMILA PERE (15/07/2011)
Carles Hèctor HERNÁNDEZ VICENS (15/07/ 2011)
Sílvia AYMERICH i LEMOS (01/11/2011)
Roger CREMADES RODEJA (25/11/2011)

Andreu GALAN i MARTÍ (24/11/2011)
Blanca Llum VIDAL (25/11/2011)
Sònia MOYA VILLANUEVA (03/12/2011)
Maria-Antònia MASSANET MAYOL (21/12/2011)
Vicent OLASO SENDRA (16/12/2011)
Jordi PRENAFETA I PÀMPOLS (27/12/2011)

Baixes voluntàries

Baixes per defunció

Sergi JOVER i REJSEK (21/03/2011)
Jaume POMAR (03/05/2011)
Graciel.la EDO (12/05/2011)
Mercè IBARZ (18/07/2011)

Àngels CARDONA (06/02/2011)
Joan CASTELLÀ (07/02/2011)
Joan COLOMINES i PUIG (22/02/2011)
Bartomeu FIOL i MÓRA (10/08/2011)
Jordi Pere CERDÀ (11/09/2011)
Joan AGUT i RICO (06/11/2011)
Josep LLOBERA i RAMON (15/12/2011)

Canuda 6, 5è (Ateneu Barcelonès) 08002 Barcelona
Tel. 93 318 32 98 Fax 93 412 06 66
pen@pencatala.org www.pencatala.org

