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0
Salutació

Benvolguts membres del PEN Català, 

Com cada any, en ocasió de l’anual Assemblea Gene-
ral de la nostra associació, us presentem la Memòria  
de les activitats del PEN durant l’any an terior i en fem 
balanç. El model d’aquest opuscle continua sent el 
de les últimes temporades: breus textos de presenta-
ció de les activitats i imatges, amb la voluntat de 
donar una idea general del volum i dels continguts 
de l’activitat de la nostra entitat, remetent a la pàgina 
web (www.pencatala.cat) pels que tinguin interès a 
tenir informacions més detallades.

L’acció del PEN, però, va més allà de les activitats 
que us presentem. En els seus més de noranta anys 
d’història, l’associació ha tingut una participació 
activa en les reivindicacions culturals del país, fins a 
ser-ne protagonista en alguns moments. Ha impulsat 
la Declaració Universal dels Drets Lingüístics (1996) 
i el Manifest de Girona (2010), per exemple. Preci-
sament aquesta reivindicació de la llengua com un 
dels factors determinants de la identitat d’un poble 
ha estat present en la participació del PEN a les 
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complicitat d’entitats públiques i privades que ens 
han demanat col.laboració, un reconeixement a 
la solidesa i eficàcia de la nostra associació i a la 
capacitat d’aportar continguts i contactes. Ha estat 
aquest el cas, per exemple, de la trobada NORDIC 
CATALONIA organitzada per DIPLOCAT (12-15 de no vem-
bre), amb la participació d’escriptors de països nòr-
dics –molts d’ells membres dels centres PEN dels 
respectius països–, convidats a Catalunya per inter-
canviar opinions sobre polítiques culturals amb es-
criptors i altres representants de la societat catalana.

Un altre aspecte important de l’activitat del PEN, que 
tampoc no queda reflectit en la Memòria, és la pre-
sència de l’associació en les xarxes digitals com 
Facebook i Twitter, les quals s’estan demostrant molt 
eficaces a l’hora de fer difusió de les accions de 
l’entitat a tots els col.lectius de la nostra societat i 
per la participació en campanyes internacionals a 
favor dels objectius de l’associació

El rol del PEN Català en els seus 90 anys d’història 
ha quedat ben il.lustrat a l’exposició «Presència i 

iniciatives  de plataformes com Somescola, en el 
suport a la lluita dels professors i mestres de les Illes 
Balears i als periodistes de Canal 9 del País Valencià. 

Les accions a favor dels drets lingüístics s’han desen-
volupat al costat de les altres línies de treball del 
PEN: la defensa de la llibertat d’expressió i el suport 
als escriptors perseguits a causa dels seus escrits; 
la reivindicació d’una traducció literària de qualitat; 
el rol cabdal de la literatura com a eix vertebrador 
de la societat catalana, el seu valor per a la memòria 
històrica i, alhora, també eina fonamental de relació 
amb el món.

Com veureu en la Memòria que teniu a les mans, 
hem aconseguit celebrar pràcticament el mateix 
nombre d’activitats de l’any 2012 (hem passat de les 
39 activitats de l’any anterior a les 38 d’enguany), la 
qual cosa ens ha costat no pocs esforços, conside-
rant la forta retallada de subvencions que ha patit 
el sector cultural, sobretot si parlem d’organitzacions 
de la societat civil. El manteniment del nombre 
d’activitats ha estat possible en part gràcies a la 
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diàleg de la literatura catalana al món. PEN Català, 
90 anys», que es va poder veure del 12 de març al 10 
d’abril a l’Espai Zero de la Biblioteca de Catalunya, 
comissariada per Anna Gudayol i Carme Arenas i la 
conferència El PEN i la societat literària catalana: sis 
punts d’inflexió, a càrrec de Jaume Subirana.

En l’àmbit de les activitats del Comitè de Traducció 
i Drets Lingüístics, cal destacar que l’activitat en-
guany s’ha centrat sobretot a continuar les publica-
cions de la revista digital Visat, que ha pogut sortir 
amb dos números nous i que ha estat admesa dins 
les xarxes de revistes científiques com RACO. Per 
manca de subvencions, no ha estat possible celebrar 
la trobada anual del CTDL al nostre país, tot i que 
ha tingut lloc una reunió més reduïda en el marc del 
Congrés del PEN Internacional a Reykjavík.

L’activitat del Comitè per als Escriptors Perseguits, 
gràcies a la generositat del fotògraf Joan Fontcuber-
ta i la complicitat d’Arts Santa Mònica, enguany ha 
tingut un moment àlgid amb l’exposició «Deletrix», 
amb fotografies de textos censurats de diferents 

èpoques, complementada amb un llibre del mateix 
títol que us animem a tenir, per la qualitat de les 
imatges i per les reflexions sobre la censura aporta-
des per escriptors com Salman Rushdie, Herta Muller 
i molts d’altres. Les activitats organitzades per a 
aquesta commemoració han pogut comptar amb la 
participació de l’escriptora de Nagalàndia Easterine 
Kire, receptora del Premi Veu Lliure-PEN Català a 
les Balears. 

I, per acabar, una nota esperançadora, malgrat les 
dificultats pressupostàries, ha estat l’adhesió de la 
ciutat de Girona a la xarxa ICORN. L’acord a tres 
bandes, Ajuntament de Girona, ICORN i PEN Català, 
s’ha signat a finals de setembre i a mitjans d’octubre, 
el blogger egipci Amir Ali ja podia instal.lar-se a la 
ciutat. La implantació del Programa Escriptor Acollit 
a Girona contribueix a la internacionalització de 
Catalunya i de la ciutat de Girona en especial i la 
posa com exemple de ciutat solidària no obstant el 
greu context de crisi.

Raffaella Salierno, Secretària General
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Activitats d’àmbit 
general    35%

Activitats 
internacionals 

15%

CTDL 6%

Comitè pels 
Escriptors 

Perseguits i 
Programa 

Escriptor Acollit  
44%

Activitats 20131
L’activitat del 
PEN Català 
en xifres

 

Activitats d’àmbit general   .  .  .  .  .  . 12
Activitats internacionals   .  .  .  .  .  .  .  .5
Comitè de Traducció i
Drets Lingüístics (CTDL)   .  .  .  .  .  .  .  .4

Comitè pels Escriptors Perseguits
i Programa Escriptor Acollit   .  .  .  .  . 17

TOTAL                                    38
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Catalunya 74%

Illes Balears 10%

País Valencià    
3% Estranger 

13%

Distribució geogràfica 
Escriptors catalans   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81
Escriptors estrangers  . . . . . . . . . 55

TOTAL                                    106

Participants
Catalunya   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Illes Balears.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   4
País Valencià  . . . . . . . . . . . . . . . 1
Estranger  . . . . . . . . . . . . . . . . .5

TOTAL                                    39

Escriptors 
catalans 76%

Escriptors 
estrangers            

24%
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Joana Raspall i Carme Arenas

2
Activitats 
generals

Any Joana Raspall
Durant tot el 2013

L’Any Joana Raspall, que es va celebrar  
amb motiu del centenari de l’escriptora  
i poetessa santfeliuenca, va comptar amb 
la col.laboració del PEN Català.
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Maria Rosa Lloret, Jordi San José, Joandomènec Ros, Isidor Marí i Carme Arenas

1. Acte inaugural

Sala Ibèria, Sant Feliu de Llobregat, 21 de febrer

Amb la presència de Joana Raspall i les 
intervencions de la consellera d’Ensenyament  
de la Generalitat, Irene Rigau; el president  
de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, 
l’alcalde de Sant Feliu de Llobregat, Jordi San José, 
i Carme Arenas, comissionada de l’Any Raspall per 
la Generalitat de Catalunya i presidenta del PEN 
Català. 

2. «Enfilall de mots» 

Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC, Barcelona, 29 d’octubre

Amb la participació del 
president de l’IEC, 
Joandomènec Ros, 
l’alcalde de Sant Feliu  
de Llobregat Jordi San José, 
el president de la Secció Filològica 
Isidor Marí, la vicepresidenta de la Societat 
Catalana de Llengua i literatura Maria Rosa Lloret  
i la comissionada de l’Any Raspall, Carme Arenas. 
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Celebració del 90è aniversari 
del PEN Català
Barcelona, març - abril 2013 

1. L’exposició «Presència i diàleg de la literatura 
catalana al món. PEN Català, 90 anys» es va poder 
veure del 12 de març al 10 d’abril a l’Espai Zero  
de la Biblioteca de Catalunya. La mostra 
s’estructurava en sis àmbits: El PEN Català,  
una xarxa internacional d’escriptors; Diplomàcia 
Cultural; Compromís amb la literatura, Llibertat 
d’opinió i d’expressió; Salvaguarda del patrimoni 
literari i lingüístic català; i un recull de les 
publicacions que el PEN Català ha editat  
aquests darrers anys. 

Acte d’inauguració de l’exposició
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2. La segona gran activitat a la Biblioteca de Catalunya va tenir lloc el 8 d’abril amb la conferència  
«El PEN i la societat literària catalana: sis punts d’inflexió», a càrrec de l’escriptor i professor de la UOC, 
Jaume Subirana. 

3. Finalment, amb motiu de 
l’aniversari, el PEN Català, 
juntament amb la Virreina 
Centre de la Imatge, el MACBA  
i el CCCB, va promoure la 
instal·lació de Perejaume Allò 
que devem estar dibuixant amb les 
nostres formes de viure. Entre el 
dia 7 de juny i el 31 d’agost 
aquesta frase s’il.luminà tots els 
capvespres al carrer del Carme, 
a Barcelona. L’acció, coordinada 
per Patrícia Gabancho, va anar 
acompanyada per la projecció 
d’un vídeo sobre el Programa 
Escriptor Acollit amb la 
intervenció de Salem Zenia i 
Bàssem an-Nabrís.
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Participació a La Setmana 
del Llibre en Català 
Plaça de la Catedral, Barcelona, 10 de setembre

El PEN Català va participar a la Setmana amb la 
instal.lació (obra de Carles Molins) d’una gàbia 
dins la qual penjaven, en forma d’ocell, textos i 
frases al voltant de la censura. 
 

Rompre barrots

Bàssem an-Nabrís i Salem Zenia
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També es va celebrar el recital poètic: «Rompre 
Barrots, recital per la llibertat», amb la 
participació de Maria Barbal, Salem Zenia, Bàssem 
an-Nabrís, Pau Vadell, Maria Teresa Pous, Maria 
Antònia Massanet i El-Kaissa Ould-Braham.

Recital «Rompre barrots»

Cap frontera. Les besades 
de Bonet i Pasolini
Centre de Poesia Blai Bonet, Santanyí (Mallorca), 3 d’octubre

El col.lectiu Pèl Capell, amb la col.laboració del 
PEN Català, va organitzar un recital de textos de 
Bonet i Pasolini sobre el concepte de llibertat. 
L’acte va donar el tret de sortida al cicle Poesia  
dins la mar. Contactes poètics Itàlia-Països Catalans.  
Hi van participar els mallorquins  
Antoni Vidal Ferrando,  
Joan Tomàs Martínez,  
Pau Vadell i Joan Fullana; la 
italiana resident a Mallorca 
Lucia Pietrelli i tres dels  
joves poetes italians amb  
més projecció del moment: 
Tommaso di Dio, 
Massimiliano Mandorlo  
i Valerio Grutt.

“Retrat de Blai Bonet” de Tomeu EstelrichFo
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Homenatge a Quima Jaume 
Institut de Cultura de Barcelona, 9 d’octubre

El PEN Català, l’Institut Català de les Dones, 
l’Ajuntament de Cadaqués i la Institució de les 
Lletres Catalanes, van organitzar un acte 
d’homenatge a la poeta cadaquesenca en el 20è 
aniversari de la seva mort. L’acte va comptar amb 
la presència de Rosa Ardid, Monserrat Gatell, Joan 
Figueras, Laura Borràs, Jordi Cervera, Francesca 
Bartrina i de l’actriu Francesca Masclans. En 
ocasió d’aquesta celebració es va presentar 
l’audiovisual Quima Jaume i el seu món, realitzat per 
Jordi Llorens, amb guió de Rosa Ardid, sota la 
direcció del PEN: http://youtu.be/4yt9pqxYLDY

Montserrat Gatell, Carme Arenas, Rosa Ardid, Laura Borràs i Joan Figueras

Homenatge a 
Joaquim Amat-Piniella
Museu d’Història de Catalunya, Barcelona, 30 d’octubre

El PEN Català es va sumar a la celebració del 
centenari del naixement de Joaquim Amat-Piniella 
amb una conferència de Salem Zenia, escriptor 
algerià refugiat al nostre país. Amb «La Literatura: 
una eina per a la llibertat», Zenia va reflexionar sobre 
l’obra més coneguda de Joaquim Amat-Piniella, 
K.L. Reich. 
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Salem Zenia i Carme Arenas
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Homenatge a 
Joaquim Soler i Ferret 
Biblioteca de Catalunya, Barcelona, 4 de desembre

El Centre Quim Soler va organitzar, amb la  
col.laboració del PEN Català, la presentació del 
llibre París-Bis, obra inèdita de Joaquim Soler i 
Ferret, en commemoració 
del 20è aniversari de la 
seva mort. L’acte va 
constar d’una taula 
rodona amb Pep Albanell, 
Joan Rendé, Carles i 
Mercè Folch. Tot seguit va 
tenir lloc la presentació 
del llibre a càrrec de 
Ricard Ripoll, amb 
lectures de Joan Anguera, 
Carme Callol i Jordi Jané  
i música de Josep M. 
Gironell i Marta Juncadella.

XI Cicle de poesia 
a la Casa Menorca
Casa Menorca, Barcelona, octubre 2012 / juny 2013

El PEN Català va participar en aquest cicle  
de poesia, coordinat per Assumpció Forcada.  
Els actes es van celebrar el primer dilluns  
de cada mes i hi van llegir: Isabel-Clara Simó,  
José Corredor-Matheos, Luana Dogwiler, 
Assumpció Forcada, Patrícia Gabancho, David Jou, 
Coloma Lleal, Bàssem an-Nabrís, El-Kaissa  
Ould-Braham, Fina R. Palau, Víctor Pallàs,  
Jordi Pàmias, Francesc Parcerisas, Maria Teresa 
Pous, Felipe Servillo i Salem Zenia, entre d’altres.
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XLV Trobada Internacional 
del Comitè d’Escriptors  
per la Pau
Bled (Eslovènia), 8-12 de maig

La ciutat de Bled va celebrar la 45a edició de la 
trobada del Comitè d’Escriptors per la Pau  
del PEN Internacional, amb la realització de  
dues taules rodones: «De la perifèria al centre» i 
«L’escriptor com a viatger per construir la pau».  
La representació catalana va anar a càrrec  
de Josep Maria Terricabras, també president del 
Comitè de Traduccions i Drets Lingüístics del PEN 
Internacional.

 

3
Activitats 
internacionals
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Reunió del Writers in Prison Committee
i Assemblea General de l’ICORN
Cracòvia (Polònia), 14-17 de maig

La reunió va comptar amb la presència de la presidenta del PEN Català, Carme Arenas (delegada per la 
reunió del PEN); de la secretària general, Raffaella Salierno (per a la reunió de l’ICORN); i del poeta 
palestí acollit a Barcelona, Bàssem an-Nabrís. Els delegats del PEN van poder participar a les reunions 
específiques de cada una de les organitzacions; els actes generals i tallers van ser compartits. La trobada 
es va focalitzar en la temàtica de la seguretat a Internet i en la declaració sobre la llibertat d’expressió en 
els mitjans digitals promoguda pel PEN Internacional. 
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79è Congrés del PEN 
International
Reykjavík (Islàndia), 8-12 de setembre

La 79a Assemblea del PEN Internacional, 
organitzada pel PEN Islandès, es va centrar en la 
temàtica de les «Fronteres digitals: els drets 
lingüístics i la llibertat de paraula». Per part del 
PEN Català, hi van assistir la presidenta, Carme 
Arenas, la secretària general, Raffaella Salierno, i 
Josep Maria Terricabras, com a president del 
Comitè de Traducció i Drets Lingüístics.

Trobada Internacional 
d’Escriptors a Lisboa
Lisboa (Portugal), 26-30 de juny

La presidenta del PEN Català, Carme Arenas, i 
l’escriptor palestí Bàssem an-Nabrís van participar 
en la trobada on, sota el títol «Lisboa, cruïlla de 
diàleg i de llibertat d’expressió», es va debatre 
sobre el paper dels escriptors davant dels conflictes 
i el desafiament de la llibertat d’expressió. El poeta 
Bàssem an-Nabrís va participar en les diferents 
lectures literàries de la trobada amb una mostra  
de la seva producció literària.
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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.

4
Comitè de 
Traducció i
Drets Lingüístics
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El 2013 es van publicar els números 15 i 16 de Visat
El número 15 s’ha dedicat a les traduccions 
literàries entre el català i l’espanyol, dues 
literatures que s’ignoren o bé lluiten per la 
visibilitat, però que no gaire sovint s’escolten una 
a l’altra. Per contribuir a aquest diàleg literari, 
s’han publicat articles sobre Ausiàs March, 
Guimerà, Estellés i sobre la particular visió de 
Tísner que «anostrava» els autors sud-americans 
amb tota normalitat. En aquest número se celebra 
també l’edició completa d’Heròdot i es dóna una 
visió diferent de l’obra de Salvador Espriu, tot 
analitzant com ha estat llegit a Itàlia. 

Al número 16 apareix l’única novel.la escrita  
a Espanya que testimonia l’experiència  
dels deportats als camps nazis, K. L. Reich de 
Joaquim Amat-Piniella. Ofereix, a més a més,  
les lectures d’Antoni Clapés i de Pau Miró fetes 
pels seus traductors, així com l’atenta revisió de 
l’actualitat de Tirant lo blanc amb motiu de la seva 
publicació a Polònia. I finalment, els reptes que 
plantegen les obres d’Artaud permeten obrir una 
perspectiva àmplia sobre què significa l’ofici de 
traductor.



19

Salim Barakat

La infància de fang.  
Diàleg sobre la traducció  
d’As-siratan de  
Salim Barakat
CCCB, Barcelona, 5 de març

En el marc de les activitats de traducció del PEN 
Català, va tenir lloc al CCCB una conversa sobre la 
traducció de l’obra 
As-siratan de Salim 
Barakat. La traductora 
catalana, Margarida 
Castells, i el traductor a 
l’espanyol, Salvador 
Peña, van compartir 
alguns aspectes dels  
seus respectius 
processos de treball.

NOTA: 

El 2013 no es va poder 
celebrar la trobada 
anual del Comitè de 
Traducció i Drets 
Lingüístics a causa de 
la greu situació 
econòmica del PEN. 

Tampoc no es va poder 
celebrar el Dia del 
Traductor, malgrat tenir 
el programa tancat 
sobre la traducció de la 
literatura en llengua 
àrab, per indisposició 
de la principal ponent 
de l’acte. Alguns dels 
textos preparats per a 
l’ocasió es van publicar 
posteriorment o es van 
incorporar al Visat.
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5
Comitè  
pels Escriptors
Perseguits

Exposició 
«Veus silenciades, 
veus rescatades»
Alella, Vilafranca del Penedès, Masnou, Sant Cugat, Gavà 
i Sant Vicenç dels Horts, gener-novembre

El PEN Català va coordinar l’exposició «Veus 
silenciades, veus rescatades» a diversos espais de  
la província de Barcelona. L’exposició anava 
acompanyada d’una 
conferència («Dir sense por, 
la llibertat d’expressió») a 
càrrec de Salem Zenia, o 
d’una lectura poètica amb 
el mateix Zenia i Bàssem 
an-Nabrís. En tots  
els actes Raffaella Salierno 
presentava el Programa 
Escriptor Acollit del  
PEN Català. 
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Implantació del Programa Escriptor Acollit a Girona
L’any 2013 el Programa Escriptor Acollit, coordinat pel PEN Català, sota l’aixopluc de la Xarxa 
Internacional de Ciutats Refugi (ICORN), i amb la implicació directa en la gestió del programa de 
l’Ajuntament de Girona, s’ha pogut implantar a la ciutat amb l’acollida del jove periodista i blogger 
egipci Amir Ali. L’escriptor, que va arribar el mes d’octubre, estava refugiat a les Illes Canàries des de 
l’any anterior, quan es va veure forçat a fugir del seu país a causa de les greus amenaces rebudes.

Signatura de l’acord entre l’Ajuntament de Girona, l’ICORN i el PEN Català Arribada d’Amir Ali amb Raffaella Salierno
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Altar de Morts a l’Espai 
Mallorca en homenatge als 
periodistes i escriptors 
assassinats a Mèxic
Espai Mallorca, Barcelona, 30 d’octubre

L’Espai Mallorca, el PEN Català i Mexcat 
(Asociación Cultural Mexicano-catalana) van 
recordar els periodistes assassinats a Mèxic 
amb un altar i amb una sèrie d’intervencions 
per part dels col.lectius participants, on es va 
posar de relleu la importància del periodisme  
i la literatura com a ens de denúncia i de canvi. 
Gairebé un centenar d’escriptors i periodistes 
han estat assassinats l’última dècada a 
Amèrica Llatina. Mèxic és el país que més ha 
patit la violència cap a aquest sector i  
la cultura i la llibertat d’expressió se n’han 
ressentit. 

Dia Mundial  
de les Persones Refugiades
Biblioteca Jaume Fuster, Barcelona, 20 de juny

El PEN Català es va adherir, un any més, a la 
commemoració del Dia Mundial de les Persones 
Refugiades. Aquest any, al costat de les vivències 
d’alguns exiliats a Espanya, es va poder conèixer el 
cas d’un català que es va haver d’exiliar arran de la 
Guerra Civil Espanyola.
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«Deletrix», 
un projecte contra  
la censura 
Arts Santa Mònica, Barcelona, 12 de novembre - 7 de desembre

El PEN Català, amb la col.laboració del centre 
Arts Santa Mònica, va coordinar el projecte 
«Deletrix», una proposta de Joan Fontcuberta, 
que consisteix en una exposició amb quinze 
fotografies realitzades per Fontcuberta de 
documents de diferents autors i èpoques, 
complementada amb un llibre editat per 
Edicions Polígrafa, on es presenta el recull de 
les imatges fetes per l’autor i textos d’escriptors 
de renom que reflexionen sobre la llibertat 
d’expressió i la censura.
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Dia de l’Escriptor Perseguit: 
«La paraula crema el foc. 
Literatura i llibertat 
d’expressió»
Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Agramunt  
i les Illes Balears, novembre 

El 2013 la 
commemoració es va 
centrar, d’una banda, 
en la lluita contra la 
censura, a través del 
projecte «Deletrix» i, 
de l’altra, entorn de 
l’obra de l’escriptora 
de Nagalàndia, 
acollida a Noruega, 
Easterine Kire.

1. Biblioteca Singuerlín,  Santa Coloma de Gramenet, 

 11 de novembre 
Recital de textos escrits des de la presó  
«Rompre barrots». Amb la participació de  
José Antonio Nieves, Roser Caño, Núria Valls, 
 Jordi Valls, Sebastià Portell, David Figueres i  
Pau Vadell.

2. Arts Santa Mònica, Barcelona, 12 de novembre

Inauguració de l’exposició «Deletrix»  
amb Carme Arenas, Joan Fontcuberta i  
Manel Guerrero.

3. L’Horiginal, Barcelona, 15 de novembre

Lectura Cançó d’amor, d’Easterine Kire, amb 
l’acompanyament musical de Berta Vidal. 

4. Fundació Guinovart, Agramunt, 17 de novembre

Lectura Cançó d’amor, d’Easterine Kire, amb l’acom-
pa nyament musical de Gilberto Rivero i Aníbal 
Martínez, amb motiu de la VII Trobada d’Escriptors 
per la Pau.

Coberta del llibre Deletrix
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Berta Vidal i Easterine Kire
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de l’artista Jaume Llabrés. Excepcionalment també 
es va voler reconèixer la lluita dels docents de les 
Illes contra les imposicions del govern balear amb 
un premi especial.

4. Club Diario, Eivissa, 26 de novembre

Recital «Rompre barrots» amb la participació de 
Nora Albert, Joan Buades, Ben Clark i Pau Vadell.

Setmana del PEN a les Illes  
i Premi Veu Lliure
Palma, Lloseta i Eivissa, 19-21 de novembre

1. Llibreria Embat, Palma de Mallorca, 19 de novembre

Recital Rompre Barrots amb la participació 
d’Antònia Canyelles, Easterine Kire, Joan Perelló, 
Aina Riera, Pau Sanchis, Lluís Servera, Antoni Vidal 
Ferrando, Antònia Vicens i Heike Nottebaum

2. Can Alcover, Palma de Mallorca, 20 de novembre

Taula rodona «La paraula crema el foc» amb 
Nicolau Dols, Jaume Mateu, Teresa Casals  
i Pau Sanchis.

3. Can Carrossa, Lloseta, 21 de novembre

Sopar de lliurament del IV Premi Veu Lliure.  
El guardó va recaure en l’escriptora Easterine Kire 
(1959), de Nagalàndia, exiliada a Noruega des de 
2005 per l’assetjament que patia al seu país a 
causa dels seus escrits. Kire va rebre una estatueta 

Paco Peris, Iñaki Aicar, Antònia Vicens, Bernat Coll Ramon, Jaume Llabrés, Easterine Kire  
i Carme Arenas durant el Sopar de lliurament del IV Premi Veu Lliure
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6
Administració 

Socis: 

Altes
Klaus EBNER (25/03/2013)
Josefina VIDAL MORERA (10/04/2013)

Baixes voluntàries
Maria Lluïsa AMORóS CORBELLA (12/03/2013)
Maria Carme ROVIRA ROS (16/12/2013)

No hi ha hagut baixes per defunció
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Junta del PEN Català 
renovada a l’assemblea del 30 de maig de 2013:

Presidenta Carme Arenas 

Vicepresident Miquel Berga

Vicepresident al País Valencià Vicent Salvador

Vicepresidenta a les Illes Antònia Vicens

Secretària General Raffaella Salierno

Tresorer Joaquim Armengol

Vocals Heike Nottebaum
 Dolors Oller
 Pau Sanchis
 Simona Škrabec
 Carles Torner
 Pau Vadell
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