El PEN Català i el Col·legi de Periodistes de Catalunya
organitzen un homenatge a Anna Politkòvskaia
• Amb motiu del 10è aniversari de l’assassinat de la
periodista russa.
La presidenta del PEN Català, Carme Arenas i el vicedegà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, Marc Vidal, presenten dijous 6 d’octubre, a les 19h,
un debat amb el títol: “La Rússia de Putin. Deu anys sense Anna
Politkòvskaia”, amb motiu del 10è aniversari de l’assassinat de la reportera
russa.
L’acte, que se celebrarà al Col·legi de Periodistes, comptarà amb la participació
de la poeta russa Anzhelina Polonskaya i de l’escriptor georgià Irakli
Kakabadze, ambdós acollits en ciutats de l’ICORN (Xarxa Internacional de
Ciutats Refugi), la primera a Frankfurt i el segon, a Barcelona, acollit pel PEN
Català.
El PEN Català i el Col·legi de Periodistes van mantenir una relació propera amb
la periodista durant les seves estades a Barcelona: el 2002 en el marc de Dia
Internacional de l’Escriptor Perseguit, i el 2004, amb motiu de la celebració del
Fòrum de les Cultures, any que va rebre a més el Premi Internacional de
Periodisme Vázquez Montalbán atorgat pel Col·legi de Periodistes.
Durant l’acte hi haurà una lectura de textos d’Anna Politkòvskaia a càrrec de
David Figueres.
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Anna Politkòvskaia va néixer a Nova York, en el sí d’una família de
diplomàtics soviètics d’origen ucraïnès. Va estudiar periodisme a Moscou i,
després de graduar-se l’any 1980, va començar a treballar al diari Izvèstia.
El 1999, va entrar a treballar a la revista Nóvaia Gazeta, publicació per a la
qual va investigar i escriure fins al mateix dia del seu assassinat, el 7 d’octubre
de 2006. Els seus articles van parlar sobretot de les dues guerres de Txetxènia
i dels esdeveniments que s’hi relacionaven. Tant en els seus articles com en
els llibres que va escriure, el darrer dels quals fou La Rússia de Putin,
denunciava les injustícies i atrocitats comeses contra la població civil per part
dels diferents bàndols: les forces federals russes, les autoritats txetxenes o els
rebels.
A causa dels seus escrits, Anna Politkòvskaia va rebre amenaces de mort en
diverses ocasions i l’any 2001 va haver d’exiliar-se a Viena.
De nou al seu país, Politkòvskaia es va involucrar en la negociació de
l'alliberament d'ostatges, com en el cas de la presa d'ostatges del teatre
Dubrovka de Moscou, l'octubre del 2002 per part de rebels txetxens. Més tard,
en plena crisi d'ostatges a l'escola de Beslan, el setembre de 2004, quan
viatjava cap a Beslan per col·laborar amb les negociacions amb els
segrestadors, la periodista va patir un intent d’enverinament.
Anna Politkòvskaia fou trobada morta el dissabte 7 d'octubre de 2006 a l'interior
de l'ascensor del seu bloc d'apartaments del centre de Moscou. Les primeres
investigacions assenyalen un assassí a sou, però, malgrat la celebració d’un
judici contra els que van ser acusats dels seu assassinat, les autoritats encara
no han resolt el seu homicidi.
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