
Clipping
tancament PEN
Català



PRENSA 2

INTERNET 19

1 / 80



2 / 80



PEN Català

Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

24/05/17 NGÍÏGÏ WA THIONG'O, ESCRIPTOR AFRICÀ, CANDIDAT AL PREMI NOBEL    /    La Vanguardia (Ed. Català) 5 1

24/05/17 IN^LL^L WCI 1 ILLORI^O, ESCRITOR AFRICANO, CANDIDATO AL PREMIO NOBEL DE LITERATURA    /    La
Vanguardia

6 1

17/05/17 ARA FA 80 ANYS AL TERRAT DEL POLIORAMA    /    Ara 7 1

10/05/17 EL PEN CATALÀ CELEBRA ELS SEUS 95 ANYS    /    Diari de Girona 8 1

10/05/17 EL PEN CATALÀ ENCARA SU CENTENARIO CON LA ACOGIDA DE REFUGIADOS    /    El País (Cataluña) 9 1

10/05/17 95 ANYS DE LLUITA PER LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ    /    El Punt avui (Ed. Girona) 10 1

10/05/17 95 ANYS DE LLUITA PER LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ    /    El Punt avui 11 1

10/05/17 LES CARES DEL DIA    /    Ara 12 1

10/05/17 TE OTES LE ET A EN¿ MIENME UESTRA A" DE    /    Ara 13 2

09/05/17 La Vanguardia (Ed. Català) Pag. 2    /    La Vanguardia (Ed. Català) 15 1

09/05/17 QÜESTIÓ D'OXIGEN LINGÜÍSTIC    /    El Punt avui 16 1

09/05/17 QÜESTIÓ D'OXIGEN LINGÜÍSTIC    /    El Punt avui (Ed. Girona) 17 1

09/05/17 ELS SEMÀFORS    /    La Vanguardia (Ed. Català) 18 1
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24/05/17La Vanguardia (Ed. Català)
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 57.323 Ejemplares
Difusión: 48.734 Ejemplares

Página: 64
Sección: CONTRAPORTADA    Valor: 24.155,00 €    Área (cm2): 802,4    Ocupación: 77,17 %    Documento: 1/1    Autor: IMASANCHÍS    Núm. Lectores: 600000

C
ód: 110609138
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Página: 64
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ód: 110608159

6 / 80



17/05/17Ara
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 23.354 Ejemplares
Difusión: 13.732 Ejemplares

Página: 30
Sección: OPINIÓN    Valor: 2.790,00 €    Área (cm2): 563,7    Ocupación: 62,69 %    Documento: 1/1    Autor: JOAN SAFONT    Núm. Lectores: 91000

C
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10/05/17Diari de Girona
Gerona

Prensa: Diaria
Tirada: 7.478 Ejemplares
Difusión: 5.313 Ejemplares

Página: 39
Sección: CULTURA    Valor: 78,00 €    Área (cm2): 25,6    Ocupación: 2,66 %    Documento: 1/1    Autor: ¿ El PEN Català celebrarà al llarg d'aqu    Núm. Lectores: 35000

C
ód: 110292765
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10/05/17El País (Cataluña)
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 24.881 Ejemplares
Difusión: 17.645 Ejemplares

Página: 8
Sección: CATALUÑA    Valor: 1.692,00 €    Área (cm2): 125,4    Ocupación: 13,27 %    Documento: 1/1    Autor: CARLOS GARFELLA, Barcelona El PEN Club C    Núm. Lectores: 70580

C
ód: 110286773
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10/05/17El Punt avui (Ed. Girona)
Gerona

Prensa: Diaria
Tirada: 10.708 Ejemplares
Difusión: 8.862 Ejemplares

Página: 50
Sección: CULTURA    Valor: 1.686,00 €    Área (cm2): 295,2    Ocupación: 34,39 %    Documento: 1/1    Autor: Valèria Gaillard BARCELONA    Núm. Lectores: 35448

C
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10/05/17El Punt avui
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 28.734 Ejemplares
Difusión: 21.939 Ejemplares

Página: 38
Sección: CULTURA    Valor: 2.825,00 €    Área (cm2): 295,3    Ocupación: 34,4 %    Documento: 1/1    Autor: Valèria Gaillard BARCELONA    Núm. Lectores: 98000
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10/05/17Ara
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 23.354 Ejemplares
Difusión: 13.732 Ejemplares

Página: 3
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10/05/17Ara
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 23.354 Ejemplares
Difusión: 13.732 Ejemplares

Página: 32
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09/05/17La Vanguardia (Ed. Català)
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 57.323 Ejemplares
Difusión: 48.734 Ejemplares

Página: 2
Sección: SUMARIO    Valor: 6.415,00 €    Área (cm2): 202,7    Ocupación: 20,49 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 552000
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09/05/17El Punt avui
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 28.734 Ejemplares
Difusión: 21.939 Ejemplares

Página: 36
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09/05/17El Punt avui (Ed. Girona)
Gerona

Prensa: Diaria
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09/05/17La Vanguardia (Ed. Català)
Cataluña

Prensa: Diaria
Tirada: 57.323 Ejemplares
Difusión: 48.734 Ejemplares

Página: 2
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Fecha Titular/Medio Pág. Docs.

23/05/17 Carme Arenas: En aquest país els creadors es moren de gana, i no tan sols els escriptors    /    VilaWeb 23 3

18/05/17 PEN Català, el sindicat descriptura, celebra 95 anys    /    Núvol 26 2

16/05/17 Ara fa 80 anys al terrat del Poliorama    /    Ara Balears 28 2

16/05/17 Ara fa 80 anys al terrat del Poliorama    /    Ara Cat 30 2

16/05/17 L'escriptor georgià Irakli Kakabadze portarà el poemari «Revolta permanent» a la Papasseit    /    Nacio Manresa 32 1

16/05/17 L'escriptor georgià Irakli Kakabadze portarà el poemari «Revolta permanent» a la Papasseit    /    NacioDigital.cat 33 1

14/05/17 Ngg wa Thiongo el multilingüisme és loxigen de la cultura    /    L'illa dels llibres 34 3

14/05/17 Ngg wa Thiongo el multilingüisme és loxigen de la cultura    /    L'illa dels llibres 37 2

13/05/17 El PEN Català, 95 anys defensant la llibertat d'expressió    /    NacioDigital.cat 39 2

11/05/17 Les paraules màgiques, loxigen lingüístic i la nostra competència cultural    /    pediatresdeponent 41 2

11/05/17 ngugi wa thiong'o    /    Coneixent la Júlia 43 3

11/05/17 El PEN Català celebra 95 anys amb la vista posada al seu centenari    /    La Vanguardia 46 2

10/05/17 Ngugi wa Thiong'o defensa la diversitat lingüística a Barcelona    /    Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 48 1

10/05/17 L'escriptor kenià Ngugi Wa Thiong'o, convidat pel PEN català a Barcelona    /    Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals

49 1

10/05/17 El Pen Català encara el seu centenari amb lacollida de refugiats    /    El País 50 1

10/05/17 AMPLIACIÓ:El PEN Català celebra 95 anys amb la vista posada al seu centenari    /    VilaWeb 51 2

10/05/17 95 anys de lluita per la llibertat d'expressió    /    El Punt Avui 53 1

10/05/17 El PEN Català encara su centenario con la acogida de refugiados    /    El País 54 1

10/05/17 El Pen Català encara el seu centenari amb l&#8217;acolliment de refugiats    /    Catzona.com 55 1
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09/05/17 Ngugi wa Thiongo: Totes les llengües tenen dret a sonar en lorquestra de la literatura    /    Ara Cat 56 3

09/05/17 Ngugi wa Thiongo: Totes les llengües tenen dret a sonar en lorquestra de la literatura    /    Ara Cat 59 3

09/05/17 Totes les llengües tenen dret a sonar en lorquestra de la literatura    /    Ara Cat 62 3

09/05/17 El Pen Català encara el seu centenari amb lacolliment de refugiats    /    El País 65 1

09/05/17 El PEN Català cumple 95 años de "defensa" de la libertad de expresión    /    La Vanguardia 66 1

09/05/17 El PEN Català celebrarà 95 anys com a ambaixador de la literatura catalana aquest 2017    /    Aldia.cat 67 1

09/05/17 El PEN Català celebrarà 95 anys com a ambaixador de la literatura catalana aquest 2017    /    VilaWeb 68 1

09/05/17 El PEN Català celebra 95 anys amb la vista posada al seu centenari    /    Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 69 1

09/05/17 El PEN Català celebra 95 anys amb la vista posada al seu centenari    /    Directe!cat 70 1

09/05/17 El PEN Català celebra 95 anys amb la vista posada al seu centenari    /    Aldia.cat 71 1

09/05/17 El PEN Català cumple 95 años de "defensa" de la libertad de expresión    /    elPeriódico.com 72 1

09/05/17 Qüestió d'oxigen lingüístic    /    El Punt Avui 73 2

09/05/17 Ngg wa Thiongo. La universalitat del kikuiu    /    Núvol 75 3

08/05/17 Ngg wa Thiongo, el gran defensor de les llengües africanes, a Barcelona    /    El Nacional.cat 78 3
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VilaWeb
http://www.vilaweb.cat/noticies/carme-arenas-en-aquest-pais-els-creadors-es-moren-de-gana-no-nomes-els-escriptors/

Mar, 23 de may de 2017 22:13
Audiencia: 80.285

VPE: 530

Tipología: online

Ranking: 6

Página: 1

Carme Arenas: En aquest país els creadors es moren de gana, i no tan sols els
escriptors

Martes, 23 de mayo de 2017

Carme Arenas (Granollers, 1954) presideix des del 2010 el PEN Català , la secció del PEN Club que abasta
els Països Catalans. El PEN Club és una de les principals entitats del món en defensa dels escriptors perseguits
i de la llibertat dexpressió. El centre català va començar fa noranta-cinc anys i ha aconseguit molt de prestigi
a lexterior, però és una mica desconeguda a linterior. Per Arenas, traductora, crítica de literatura i professora,
formar-ne part és un privilegi i un orgull, perquè és una manera dexercir la solidaritat envers els creadors i de
retornar una part de tot el que feren per nosaltres en els moments més complicats. Per això mateix, sha
engegat una nova campanya de captació de socis, amics i simpatitzants. Aquesta dona, que ha girat al català
Italo Svevo, Umberto Eco, Italo Calvino, Boccaccio i Maquiavel, entre molts més, es troba abocada cada dia
a exercir el subtil art de la diplomàcia cultural. Creu fermament en el treball per la cultura de la base i per això
va ser secretària de lAELC entre el 1997 i el 1999. I lany 2000 ja va entrar a les juntes del PEN Català.     Una
de les tasques tradicionals que ha desenvolupat el PEN Català en aquests noranta-cinc anys dhistòria és la
diplomàcia cultural. Quina importància històrica ha tingut i quina té en aquest moment?   Parlem tot sovint de
diplomàcia cultural perquè des del primer moment hem estat un organisme amb consulta a les Nacions Unides
i a la UNESCO i això permet dexercir alguna mena dinfluència al voltant dels governs i potser arribar a ser
bastant influents. Hi ha dues menes de diplomàcia i és veritat que al segle XX ha predominat la de lestat, però
ara també hi ha un poder suau que sexerceix sovint per mitjà de la diplomàcia cultural o la que exerceixen
les ciutats amb el diàleg entre si. La cultura hauria de ser un mecanisme per a exercir directament aquesta
diplomàcia i el PEN ha tingut influència tant externament com internament quan la política no existia o sexercia
des de la clandestinitat.  En aquests moments la diplomàcia política i la cultural es complementen amb discursos
paral·lels que la cultura pot reforçar. Penseu que el PEN Català ha caminat a través de dues dictadures i hem
treballat de manera continuada, paral·lelament a les institucions i amb un discurs lliure. També hem aconseguit
de projectar la imatge a fora i hem ajudat a imaginar el país a dintre. I ara ho fem des de la imatge seriosa i
la modernització. Aquests darrers vint anys el Pen Català sha mostrat com una organització moderna amb
interlocució a tot el món, molt ben valorada a fora, però no tant a casa.     Per què penseu que no és tan
valorada a casa, aquesta entitat?   Dol més, però és que a casa tot queda més diluït en moltes altres coses.
El PEN és com una ambaixada cultural, però en el terreny de la cultura a casa nostra arrosseguem una falta
important dautoestima, no hi ha polítiques culturals que vagin més enllà dels grans titulars i els creadors es
moren de gana, i no tan sols els escriptors. Es busquen grans aparadors per anar a fora, però no alimentem
la base. Tot passa malgrat els creadors, però sembla que no es dóna cap importància a la cultura del país
des de la política, quan és el tret que ens diferencia. Som una de les llengües i literatures fundacionals a
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Europa. Hem de demanar  un pla de cultura pel país, però ha de ser un pla de dignificació. En un país com
el nostre no hauria de caldre la subvenció, hauríem de funcionar com en els països on el ministeris garanteixen
el funcionament normal i les activitats. La dignitat requereix establir mecanismes per a poder fer les tasques
que ens pertoquen, amb tots els controls que calguin, és clar, però sense haver de pidolar.    Heu encarregat
un llibre sobre aquests 95 anys de feina a Joan Safont, què hi haurà en aquesta obra?   Bé, hem de tenir en
compte que cada vegada va apareixent documentació nova sobre el PEN Català, però que és complicat tenir
la història sencera perquè els papers històrics es troben a Austin, als Estats Units. Ara hi ha lescriptor Jaume
Subirana, que de ben segur que ens trobarà alguna cosa interessant. Però entre la documentació que hem
trobat fins al moment hi ha papers essencials per entendre com va ser lexili català, gràcies sobretot al fet que
en Francesc Trabal feia la fitxa de situació de cadascun dels exiliats que tenia controlats bé de forma directa
o bé per referències daltres i així podem saber quines mancances tenien cada un dells i com va funcionar la
xarxa de solidaritat per poder-los atendre. Aquesta documentació americana també ha permès saber que
lestada a Roissy-en-Brie va ser gestionada pel PEN Internacional i és des daquí des don se segueix la situació
de molts escriptors a lexili. Però també hem descobert que el PEN va ser clau per a la solidaritat amb la gent
de dintre, als quals sels va haver de facilitar en moltes ocasions paquets de menjar, per exemple. El PEN va
tenir un paper articulador en molts moments difícils a casa nostra de la mateixa manera que ara treballem a
fora. Tot això apareixerà a la publicació, però el més important daquests noranta cinc anys dhistòria i això és
el que reflectirà el llibre de Safont és que tothom sap que existeix la literatura catalana a través del PEN.    Un
dels programes més ambiciosos que es desenvolupen actualment és el de lEscriptor Acollit    Sí. Barcelona
va formar part des del primer moment de la xarxa ICORN de ciutats acollidores i a partir del 2007 vàrem rebre
els nostres primers escriptors acollits, ara fa deu anys. Tot i això, ja havíem format part de programes anteriors
de solidaritat, com el del Parlament Internacional dEscriptors, que no estava ben dissenyat i que havia donat
alguns problemes. Ara aquest és molt més ambiciós i potent. El problema que tenim quasi sempre és amb el
tema dels visats perquè en ocasions hi ha països amb escriptors perseguits que en canvi tenen molt bona
relació amb Espanya i aquestes bones relacions dels Estats compliquen molt la sortida de les persones. Va
ser el cas del primer acollit, Salem Zenia, que venia dAlgèria, un país amic dEspanya amb molts interessos
en comú. El programa estableix que els escriptors que arriben es queden a la ciutat dacollida durant dos anys,
i si no pot tornar al seu país es busca una altra ciutat o es demana asil o es busquen altres fórmules per tal
de poder integrar-se al país. En diferents fases del programa tant Palma com Girona també han estat ciutats
acollidores i sestà treballant per incorporar-ne de noves. Hem de pensar que lesperit fundacional del PEN
Club era acollir escriptors escampats per Europa després de la primera guerra mundial que shavien quedat
sense res, de vegades fins i tot sense país. La solidaritat ha estat la nostra raó de ser i per això sempre diem
que és un orgull ser del PEN, és en base a això que funciona un programa com aquest.    Com sen beneficien
aquests autors, qui pot sol·licitar formar-ne part?    En primer lloc, un escriptor quan se sent perseguit ho ha
de comunicar a lICORN, la xarxa de ciutats refugi, i després el PEN verificarà el seu cas. En base a això es
fa una fitxa i les ciutats acollidores busquen lescriptor que volen acollir en funció daquestes fitxes. En aquest
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cas la tria es fa conjunta amb lAjuntament de Barcelona, el PEN-Català i lICORN en funció de diferents
paràmetres. Per exemple, nosaltres tenim un pis realment molt petit que fa que lescriptor que hagi de venir
només ho pot fer sol o com a molt aparellat, no podem acollir cap escriptor que vingui amb els fills, mentre
que els països nòrdics tenen espais més grans. Al Nord dEuropa també hi ha ciutats que tenen més dun pis,
mentre que nosaltres just tenim aquest, cadascú fa el que pot amb allò que té. Però hem de pensar que aquest
programa és una gran oportunitat per a tots, perquè els escriptors que vénen i sen beneficien són uns grans
difusors de la cultura de la ciutat dacollida en la seva cultura. Un dels exemples més paradigmàtics és Bàssem
an Nabrís, que escriu en un dels principals diaris àrabs i que ho fa molt sovint sobre la cultura catalana.
Nosaltres treballem perq
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Núvol
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PEN Català, el sindicat descriptura, celebra 95 anys

Jueves, 18 de mayo de 2017

El 19 dabril de 1922 un petit grup compost per Joan Crexells, Josep Millàs-Raurell, Josep Maria Batista i Josep
M. López-Picó van aconseguir reunir uns quants escriptors i fundar el PEN Català . Feia dos mesos que el
PEN Club Internacional sigla que responia a Poets Essayists Novelists havia convidat, des de Londres, a
totes les literatures del món a unir-se a la seva crida i la catalana va respondre-hi amb celeritat.    Salem Zenia
| Foto PEN català     Un any més tard que el PEN Club Internacional, fundat sota els auspicis de C. A. Dawson
Scott, el PEN Català es convertia en el tercer centre de la xarxa i Pompeu Fabra, en el primer president.
Després de lInstitut dEstudis Catalans, és la institució cultural més antiga del territori i la primera organització
descriptors del país, que va contribuir a la creació de la Institució de les Lletres Catalanes, sosté la presidenta
actual, Carme Arenas, que ha definit el PEN com un sindicat descriptura. El tema de la llengua no és menor,
ja que precisament els PEN les representen i per això els podem considerar com petites ONU, ha afegit
Arenas.    Tot i ladveniment de la Guerra Civil i la dictadura franquista el PEN Català va continuar la seva
activitat des de lexili, a Londres i Cambridge, sota la presidència de Josep Carner, i va servir daglutinador
entre els escriptors i activistes de linterior i lexili per donar a conèixer la situació catalana. Es va tornar a
constituir el 1965 però no va ser fins al 1973, en un trajecte en autocar de Barcelona a lEspluga de Francolí,
en què hi viatjaven autors com Montserrat Roig o Jaume Fuster, per esquivar la llei que prohibia el dret de
reunió, que es va reconstituir de manera definitiva: Joan Oliver va ser elegit president i Avel·lí Artís-Gener,
secretari general.   95 anys de diplomàcia cultural   Diplomàcia cultural, interculturalitat, compromís amb la
literatura, llibertat dexpressió i opinió, salvaguarda del patrimoni literari i lingüístic català. Aquests són els
valors principals que han marcat els 95 anys dexistència del PEN, que a més a més vetlla per la llibertat
dexpressió en el món de lescriptura en un sentit ampli (escriptors, traductors, periodistes, agents literaris,
editors, etc.), per la difusió de la literatura, per la cultura com a element vertebrador de la societat i per la
defensa dels drets lingüístics.    Per això, actualment el centre manté oberts quatre programes, alguns dels
quals estan treballen conjuntament amb daltres xarxes: lEscriptor Perseguit, en què es fa el seguiment de les
violacions dels drets humans comeses contra persones que treballen en el món de lescriptura; lEscriptor
Acollit, que, sota laixopluc de lInternational Cities of Refuge Network (ICORN), acull durant un cert període
de temps un escriptor amenaçat pels seus escrits; el programa de Traducció, en què es promou la traducció
literària per a la comprensió entre pobles a través de revista com Visat , i el programa de Drets Lingüístics,
que, sota la presidència de Simona ¦krabec, impulsa el Comitè de Traducció i Drets Lingüístic del PEN
Internacional.    El centre, a més a més, forma part de diverses xarxes de treball, com lagrupació dorganitzacions
a favor del dret dasil a Catalunya, Asil.Cat, la Federació dOrganitzacions Catalanes Internacionalment
Reconegudes (FOCIR), lICORN i el PEN Internacional. Així mateix, té en marxa el blog Veu Lliure , dirigit per
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Miquel Àngel Llauger, una publicació digital que serveix despai de defensa a favor de la llibertat dexpressió i
de denúncia dels atacs que pateix arreu del món.   LEscriptor Acollit   Actualment, més de 50 ciutats formen
part de la Xarxa Internacional de Ciutats Refugi (ICORN), a través de la qual sacullen escriptors que per
motius diversos han hagut de marxar del seu país. A través daquest programa, no només es dona aixopluc
a lescriptori, sinó que serveix perquè la ciutat acollidora pugui conèixer la literatura del seu país i es pugui
establir un intercanvi cultural: és el cas, per exemple, de lescriptor amazic Salem Zenia , el primer que Barcelona
va acollir, el 2007.   Engage: Europa creativa   Actualment, el PEN Català ha estat immers en Shahrazad
(2007-2012), en el qual van participar Barcelona, Brussel·les, Frankfurt, Norwich, Estocolm i Stavanger. El
projecte tenia com a objectiu donar a conèixer lobra descriptors, poetes, periodistes, editors i traductors que
es trobaven perseguits en els seus països dorigen.    Actualment i fins al 2019, el PEN Català lidera el programa
Engage! Young Producers , en què també participaran associacions daltres països com Regne Unit, Suècia
i Polònia. Es tracta dun projecte que vol promoure laccés dels joves a la literatura i a la vida cultural, per
fomentar-ne lesperit crític i el coneixement daltres realitats culturals.
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Ara fa 80 anys al terrat del Poliorama

Martes, 16 de mayo de 2017

Dimarts passat, dinar del PEN Català per presentar la commemoració dels 95 anys de la seva fundació. En
parlarem. Al meu costat, Miquel Berga, vicepresident del PEN Català, un dels nostres experts en literatura
anglesa i literatura de la Guerra Civil. Seiem de costat al restaurant de lHotel Rivoli, encarats als finestrals
per on veiem, entre el fullatge dels plàtans de la Rambla, ledifici del Teatre Poliorama. La visió del terrat de
lAcadèmia de Ciències i Arts ens porta a parlar dOrwell, de qui Berga és un dels màxims experts a casa nostra.
Militant del Partit Laborista Independent, Orwell arriba a Barcelona el desembre de 1936 per lluitar contra el
feixisme, i senrola a les milícies del Partit Obrer dUnificació Marxista, partit comunista però antiestalinista. El
fundador del POUM, Andreu Nin, havia hagut de sortir cames ajudeu-me de lURSS, on havia fet una important
carrera, després dalinear-se amb Trotski a la mort de Lenin. A finals dabril, retornat del front dAragó, Orwell
és a la ciutat. L1 de maig la tensió entre les diferents organitzacions polítiques i sindicals fa suspendre els
actes del Dia dels Treballadors. Dos dies després, la Guàrdia dAssalt, dirigida per un comissari dordre públic
del PSUC a les ordres dun conseller dERC, intenta prendre la Telefònica, col·lectivitzada i en mans de la CNT.
Esclaten els anomenats Fets de Maig, una guerra dins la guerra, un enfrontament entre les diferents forces,
que, en comptes de combatre lexèrcit sublevat, es dediquen a matar-se pels carrers de Barcelona. La situació
és propícia a lestalinisme -cada vegada més poderós i influent al país gràcies a lajut militar soviètic- per passar
comptes pendents amb un POUM que havia denunciat els processos de Moscou, i que a Barcelona fa costat
a la CNT. També ho serà per al govern de València per prendre el control de lordre a Catalunya.     Encara no
mhe recuperat de la lectura d'El fin de la inocencia'. Orwell té força pàgines dedicades a les mentides daquells
dies de maig.     En [Georges] Kopp se memportà altra vegada a dalt i mexplicà la situació. Havíem de defensar
els edificis del POUM si eren atacats, però els dirigents del POUM havien enviat instruccions en el sentit que
havíem destar a la defensiva i no obrir foc mentre ho poguéssim evitar. Davant mateix hi havia un cinema, el
Poliorama, amb un museu a sobre, i dalt de tot molt per damunt el nivell general dels terrats, un petit observatori
amb dues cúpules bessones. Les cúpules dominaven el carrer i un grapat dhomes armats amb fusells i apostats
allà dalt podien impedir qualsevol atac contra els edificis del POUM. [...] Vaig passar els tres dies i les tres
nits que seguiren contínuament a la teulada del Poliorama, excepte en els breus intervals en què mesmunyia
cap a lhotel, per menjar. No corria perill, i no patia sinó de gana i davorriment, i, tanmateix, aquells tres dies
van ser un dels períodes més insuportables de la meva vida. Sospito que poques experiències poden ser més
fastiguejadores, més decebedors o, finalment, més cruels per als nervis que aquells terribles dies de combat
al carrer, escriu Orwell al seu clàssic Homenatge a Catalunya . Llegeix, pensa i no dispara cap tret. El que
veu Orwell des dallà dalt és tot el que explicarà després a 1984 , mindica Berga amb el cafè. Tot i el que havia
vist i viscut, Orwell va tornar al front, on va ser greument ferit.    Catalunya va ser un dels primers escenaris
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del terror estalinista. Poques setmanes després, el POUM era il·legalitzat acusat de complicitat amb els
feixistes i Nin segrestat i fet desaparèixer per agents soviètics. Encara avui no se sap on és el seu cos, malgrat
que les calúmnies el situessin a Salamanca o Berlín. Al costat de leliminació dels adversaris i dissidents -i,
en aquest sentit, no debades cal recordar el paper de la família Mercader en lacompliment dels plans de Stalin
respecte al seu enemic acèrrim, i les aportacions bibliogràfiques dels darrers temps de Leonardo Padura,
Eduard Puigventós i Gregorio Luri-, no podem oblidar la potent propaganda, amb especial incidència en el
món intel·lectual, capitanejada per Willi Münzenberg. Encara no mhe recuperat de la lectura d El fin de la
inocencia , que em va prestar lamic Agustí Pons. Orwell té força pàgines dedicades a les mentides daquells
dies de maig.    De tot això nhavia estat testimoni de càrrec Víctor Alba, periodista, escriptor, memorialista,
militant del POUM i home desperit i paraula lliure. De fet, Pere Pagès i Elias havia estat lencarregat densenyar
la ciutat a Eric Arthur Blair, abans que fossin, respectivament, Alba i Orwell. Alba havia conegut la persecució
estalinista i havia esdevingut enemic visceral del totalitarisme i la mentida. Això i el fet dhaver viscut i ensenyat
als EUA durant el seu exili era suficient per acusar-lo de ser de la CIA! Precisament en una de les cantonades
de Central Park, a Nova York -on va viure i morir Joaquim Maurín, un altre dels dirigents del POUM exiliats i
perseguits-, vaig comprar fa uns anys un exemplar d Homage to Catalonia . El llibre lhavia rebut un tal Michel
com a regal daniversari un 17 de maig de 1979. He pensat que apreciaries tant com jo lhonestedat, la ironia
i la compassió plena de sentit comú dOrwell, que són el seu segell personal, li van escriure com a dedicatòria.
Unes qualitats que Orwell va posar de manifest ara fa 80 anys, des del terrat del Poliorama.
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Ara fa 80 anys al terrat del Poliorama

Martes, 16 de mayo de 2017

Catalunya va ser un dels primers escenaris del terror estalinista Actualitzada el 16/05/2017 20:08          Dimarts
passat, dinar del PEN Català per presentar la commemoració dels 95 anys de la seva fundació. En parlarem.
Al meu costat, Miquel Berga, vicepresident del PEN Català, un dels nostres experts en literatura anglesa i
literatura de la Guerra Civil. Seiem de costat al restaurant de lHotel Rivoli, encarats als finestrals per on veiem,
entre el fullatge dels plàtans de la Rambla, ledifici del Teatre Poliorama. La visió del terrat de lAcadèmia de
Ciències i Arts ens porta a parlar dOrwell, de qui Berga és un dels màxims experts a casa nostra. Militant del
Partit Laborista Independent, Orwell arriba a Barcelona el desembre de 1936 per lluitar contra el feixisme, i
senrola a les milícies del Partit Obrer dUnificació Marxista, partit comunista però antiestalinista. El fundador
del POUM, Andreu Nin, havia hagut de sortir cames ajudeu-me de lURSS, on havia fet una important carrera,
després dalinear-se amb Trotski a la mort de Lenin. A finals dabril, retornat del front dAragó, Orwell és a la
ciutat. L1 de maig la tensió entre les diferents organitzacions polítiques i sindicals fa suspendre els actes del
Dia dels Treballadors. Dos dies després, la Guàrdia dAssalt, dirigida per un comissari dordre públic del PSUC
a les ordres dun conseller dERC, intenta prendre la Telefònica, col·lectivitzada i en mans de la CNT. Esclaten
els anomenats Fets de Maig, una guerra dins la guerra, un enfrontament entre les diferents forces, que, en
comptes de combatre lexèrcit sublevat, es dediquen a matar-se pels carrers de Barcelona. La situació és
propícia a lestalinisme -cada vegada més poderós i influent al país gràcies a lajut militar soviètic- per passar
comptes pendents amb un POUM que havia denunciat els processos de Moscou, i que a Barcelona fa costat
a la CNT. També ho serà per al govern de València per prendre el control de lordre a Catalunya.     Encara no
mhe recuperat de la lectura d'El fin de la inocencia'. Orwell té força pàgines dedicades a les mentides daquells
dies de maig.     En [Georges] Kopp se memportà altra vegada a dalt i mexplicà la situació. Havíem de defensar
els edificis del POUM si eren atacats, però els dirigents del POUM havien enviat instruccions en el sentit que
havíem destar a la defensiva i no obrir foc mentre ho poguéssim evitar. Davant mateix hi havia un cinema, el
Poliorama, amb un museu a sobre, i dalt de tot molt per damunt el nivell general dels terrats, un petit observatori
amb dues cúpules bessones. Les cúpules dominaven el carrer i un grapat dhomes armats amb fusells i apostats
allà dalt podien impedir qualsevol atac contra els edificis del POUM. [...] Vaig passar els tres dies i les tres
nits que seguiren contínuament a la teulada del Poliorama, excepte en els breus intervals en què mesmunyia
cap a lhotel, per menjar. No corria perill, i no patia sinó de gana i davorriment, i, tanmateix, aquells tres dies
van ser un dels períodes més insuportables de la meva vida. Sospito que poques experiències poden ser més
fastiguejadores, més decebedors o, finalment, més cruels per als nervis que aquells terribles dies de combat
al carrer, escriu Orwell al seu clàssic Homenatge a Catalunya . Llegeix, pensa i no dispara cap tret. El que
veu Orwell des dallà dalt és tot el que explicarà després a 1984 , mindica Berga amb el cafè. Tot i el que havia
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vist i viscut, Orwell va tornar al front, on va ser greument ferit.    Catalunya va ser un dels primers escenaris
del terror estalinista. Poques setmanes després, el POUM era il·legalitzat acusat de complicitat amb els
feixistes i Nin segrestat i fet desaparèixer per agents soviètics. Encara avui no se sap on és el seu cos, malgrat
que les calúmnies el situessin a Salamanca o Berlín. Al costat de leliminació dels adversaris i dissidents -i,
en aquest sentit, no debades cal recordar el paper de la família Mercader en lacompliment dels plans de Stalin
respecte al seu enemic acèrrim, i les aportacions bibliogràfiques dels darrers temps de Leonardo Padura,
Eduard Puigventós i Gregorio Luri-, no podem oblidar la potent propaganda, amb especial incidència en el
món intel·lectual, capitanejada per Willi Münzenberg. Encara no mhe recuperat de la lectura d El fin de la
inocencia , que em va prestar lamic Agustí Pons. Orwell té força pàgines dedicades a les mentides daquells
dies de maig.    De tot això nhavia estat testimoni de càrrec Víctor Alba, periodista, escriptor, memorialista,
militant del POUM i home desperit i paraula lliure. De fet, Pere Pagès i Elias havia estat lencarregat densenyar
la ciutat a Eric Arthur Blair, abans que fossin, respectivament, Alba i Orwell. Alba havia conegut la persecució
estalinista i havia esdevingut enemic visceral del totalitarisme i la mentida. Això i el fet dhaver viscut i ensenyat
als EUA durant el seu exili era suficient per acusar-lo de ser de la CIA! Precisament en una de les cantonades
de Central Park, a Nova York -on va viure i morir Joaquim Maurín, un altre dels dirigents del POUM exiliats i
perseguits-, vaig comprar fa uns anys un exemplar d Homage to Catalonia . El llibre lhavia rebut un tal Michel
com a regal daniversari un 17 de maig de 1979. He pensat que apreciaries tant com jo lhonestedat, la ironia
i la compassió plena de sentit comú dOrwell, que són el seu segell personal, li van escriure com a dedicatòria.
Unes qualitats que Orwell va posar de manifest ara fa 80 anys, des del terrat del Poliorama.          Més continguts
de
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L'escriptor georgià Irakli Kakabadze portarà el poemari «Revolta permanent» a
la Papasseit

Martes, 16 de mayo de 2017

Aquest divendres, 19 de maig, a les set de la tarda, la Llibreria Papasseit durà a terme la seva primera activitat
en el nou local que va inaugurar al carrer Barcelona, número 25 de Manresa. Ho farà amb l'escriptor georgià
Irakli Kakabadze, que actualment està participant en el programa Escriptor Perseguit del PEN Català. De fet,
ha estat el mateix PEN Català, juntament amb AdiA Edicions, el que ha fet possible la publicació del poemai
Revolta permanen t, el primer llibre en català, anglès i georgià de Kakabadze, amb traducció de Víctor Obiols.
L'autor llegirà alguns dels poemes de Revolta permanent en georgià i anglès acompanyat de Sara Serrano,
que els llegirà en català.   Irakli Kakabadze és un dels escriptors georgians contemporanis més destacats i
és autor de novel·les, contes, poemes i obres de teatre i assaig. Va arribar a Barcelona el febrer del 2016
convidat pel PEN Català dins el Programa Escriptor Acollit, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, en
el marc de la Xarxa Internacional de Ciutats Refugi (ICORN). Activista polític compromès amb la denúncia
social, ha traslladat els temes que el preocupen, com l'autoritarisme, la repressió de les minories ètniques i
l'alienació de la societat consumista a les seves obres literàries. Kakabadze és president de l'Institut Igualitari,
organització per a la defensa dels drets humans a Geòrgia, i Secretari Internacional del PEN Georgià.   El
2006 va ser arrestat i empresonat quatre vegades per les autoritats georgianes per expressar la seva opinió
sobre la guerra i els drets humans, fets que el van empènyer a exiliar-se als Estats Units. El 2013 va retornar
a Geòrgia i va impartir classes a la Georgian American University. El desembre del 2015, però, Irakli Kakabadze
va ser novament arrestat i apallissat per les autoritats georgianes després d'una manifestació pacifica. Això
va provocar que hagués de tornar a exiliar-se, aquest cop, a Barcelona.   El PEN Català va implantar el
Programa Escriptor Acollit l'any 2007 a Barcelona, en col·laboració amb l'ajuntament de la ciutat i la Generalitat
de Catalunya. Des de llavors, s'hi han acollit cinc escriptors: Salem Zenia, Sihem Bensedrine, Bàssem an-
Nabrís, Ugar i, actualment, Irakli Kakabadze. Palma i Girona també han estat ciutats refugi, la capital
mallorquina entre 2010 i 2012 amb Rhodah Mashavave i, en el cas de Girona, entre 2013 i 2014 amb l'estada
d'Amir Ali.
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L'escriptor georgià Irakli Kakabadze portarà el poemari «Revolta permanent» a
la Papasseit

Martes, 16 de mayo de 2017

Aquest divendres, 19 de maig, a les set de la tarda, la Llibreria Papasseit durà a terme la seva primera activitat
en el nou local que va inaugurar al carrer Barcelona, número 25 de Manresa. Ho farà amb l'escriptor georgià
Irakli Kakabadze, que actualment està participant en el programa Escriptor Perseguit del PEN Català. De fet,
ha estat el mateix PEN Català, juntament amb AdiA Edicions, el que ha fet possible la publicació del poemai
Revolta permanen t, el primer llibre en català, anglès i georgià de Kakabadze, amb traducció de Víctor Obiols.
L'autor llegirà alguns dels poemes de Revolta permanent en georgià i anglès acompanyat de Sara Serrano,
que els llegirà en català.   Irakli Kakabadze és un dels escriptors georgians contemporanis més destacats i
és autor de novel·les, contes, poemes i obres de teatre i assaig. Va arribar a Barcelona el febrer del 2016
convidat pel PEN Català dins el Programa Escriptor Acollit, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, en
el marc de la Xarxa Internacional de Ciutats Refugi (ICORN). Activista polític compromès amb la denúncia
social, ha traslladat els temes que el preocupen, com l'autoritarisme, la repressió de les minories ètniques i
l'alienació de la societat consumista a les seves obres literàries. Kakabadze és president de l'Institut Igualitari,
organització per a la defensa dels drets humans a Geòrgia, i Secretari Internacional del PEN Georgià.   El
2006 va ser arrestat i empresonat quatre vegades per les autoritats georgianes per expressar la seva opinió
sobre la guerra i els drets humans, fets que el van empènyer a exiliar-se als Estats Units. El 2013 va retornar
a Geòrgia i va impartir classes a la Georgian American University. El desembre del 2015, però, Irakli Kakabadze
va ser novament arrestat i apallissat per les autoritats georgianes després d'una manifestació pacifica. Això
va provocar que hagués de tornar a exiliar-se, aquest cop, a Barcelona.   El PEN Català va implantar el
Programa Escriptor Acollit l'any 2007 a Barcelona, en col·laboració amb l'ajuntament de la ciutat i la Generalitat
de Catalunya. Des de llavors, s'hi han acollit cinc escriptors: Salem Zenia, Sihem Bensedrine, Bàssem an-
Nabrís, Ugar i, actualment, Irakli Kakabadze. Palma i Girona també han estat ciutats refugi, la capital
mallorquina entre 2010 i 2012 amb Rhodah Mashavave i, en el cas de Girona, entre 2013 i 2014 amb l'estada
d'Amir Ali.
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Ngg wa Thiongo el multilingüisme és loxigen de la cultura

Domingo, 14 de mayo de 2017

Compartir en Facebook
Piular en Twitter
tweet 0 Flares 0 Flares × Etern candidat al premi Nobel de Literatura, Ngugi wa Thiongo és un dels escriptors
africans amb més projecció internacional i recentment ha visitat Barcelona.JORDI MILIANBarcelona Nascut
a Kenya lany 1938 en el si duna família de pagesos, Ngugi wa Thiongo , va viure bona part de la seva infància
i ladolescència sota el domini colonial britànic fins a la revolta de la guerrilla Mau Mau (1952-1962), que va
portar a la independència del país.A diferències daltres destacats autors com Wole Soyinka o Chinua Achebe , va
decidir escriure les seves obres en la seva llengua materna, el kikuiu i abandonar langlès. Aquest fet el va
portar a la presó sota el règim de Daniel Arap Moi i posteriorment es va haver dexiliar.
Actualment Ngugi wa Thiongo viu a Califòrnia als Estats Units. El kikuiu és una llengua africana que el parlen
al voltant de sis milions de persones, sobretot en el centre de Kenya.Thiongo és autor dobres com Descolonitzar
la ment, El diablo en la cruz o El brujo del cuervo.Lescriptor kenyà ha tornat a visitar la ciutat de Barcelona i
ho ha fet vint anys després de la seva darrera visita després de participar en lacte de la Declaració Universal
dels Drets Lingüistics (DUDL) més coneguda com la Declaració de Barcelona. La conferència es va produir
sota la presidència del PEN Català. Precisament el PEN Català , el CCCB on va oferir una conferència el 10
de maig, la Casa África i leditorial Raig Verd que publica les seves obres en català han tornat a portar
a Thiongo a la capital catalana.Leditorial catalana Raig Verd ha decidit recuperar i publicar bona part de lobra
de lescriptor africà. Darrerament shan publicat Descolonitza la ment i Desplaçar el centre. Lany 1977 marca
un abans i un després en la seva trajectòria després descriure lobra de teatre Ngaahika Ndeenda Em casaré
amb qui jo vulgui un text que el va portar a ser perseguit al seu país i fins i tot empresonat per haver escrit en
la seva llengua materna, el kikuiu. el meu propi govern mempresona per escriure en la meva llengua.La
situació de lescriptor kenyà va rebre el suport del PEN Internacional i va ser apadrinat pel PEN Català que
va donar a conèixer la seva situació. Després Amnistia Internacional va fer una campanya a escala mundial per
aconseguir el seu alliberament.Malgrat que el seu captiveri durat un any vaig decidir abandonar langlès i
escriure en kikuiu, precisament la llengua que mhavia portat a la presó assenyala lescriptor. VAIG ESCRIURE
UNA NOVEL·LA EN UN ROTLLE DE VÀTERA la presó, Thiongó va escriure la novel·la El diable a la creu i
ho va fer en unes condicions complicades vaig escriure la novel·la en un rotlle de paper de vàter, tot i que
assegura que malgrat el que tothom pot pensar el paper de vàter de la presó era dur i aspre.Després del seu
pas per la presó i les contínues amenaces de mort va decidir exiliar-se a Londres. En les seves visites a
diferents països i oferint conferències es va adonar que el problema que ell havia viscut a Kenya era universal
i tenia similituds en altres cultures on la llengua materna dels habitants també era perseguida.La violència en
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moltes ocasions sutilitza per imposar una llengua i una cultura al poble colonitzatUn dels episodis curiosos
viscuts per lescriptor africà es va produir lany 1986 quan va publicar la novel·la Matigari. El dictador kenyà
Daniel Arap Moi va ordenar arrestar al personatge de la novel·la i després de saber que no es tractava dun
personatge real va decidir retirar del mercat kenyà la novel·la escrita per Thiongo, convertint-se en un
escriptor prohibit i perseguit.Lobra Descolonitzar la ment forma part de les grans obres escrites per Thiongo que
destaca que les armes poden conquerir territoris però el que realment subjuga al poble és la política colonial
i neocolonial. EL MULTILINGÜISME ÉS LOXIGEN DE LA CULTURANgugi wa Thiongo segueix apostant pel
multilingüisme fent una defensa absoluta per les llengües africanes. Afirma que el monolingüisme, sobretot
quan és imposat, és el diòxid de carboni i el multilingüisme és loxigen de la cultura i sobretot sha de reforçar
les llengües minoritàriesLa colonització es basa en la negació de la cultura de lespai colonitzat i en aquest
procés colonial ens qüestionen el propi cos perquè la colonització ha negat les llengües pròpies de les colònies
com a vehicle de coneixement. La desconolització és la negació de la negació del procés colonial afegeix
lautor de La descolonització de la ment.Ngugi wa Thiongo destaca que a Kenya les èlits intenten evitar que
es parli en les llengües natives i fins tot alguns se norgulleixen que els seus fills no lentenguin.Pensa que els
països africans sempre volen laprovació doccident i fins i tot les nostres institucions són còpies de les
occidentals. Afegeix que si negues tot el que et pertany, has de copiar.La falta darrels genera un estat dincertesa
permanent afirma lescriptor kenyà parlar lidioma del poder no implica deixar de parlar el nostre, de fet destaca
que El teu idioma no té un rang menor sinó que és un sistema més de comunicació.Els nostres idiomes són
fons vàlides de coneixement i assegura que tothom pot arribar a les estrelles i no cal fer escala a Europa per
poder arribar-hi, afegeix que tots podem aspirar a anar a la lluna sense passar per Europa.Sobre les llengües
creu que el problema és quan algú creu que el seu idioma és superior a la resta una afirmació
que Thiongó considera un feudalisme lingüísticTotes les llengües tenen molt a dir si aconsegueixen alliberar-
se del feudalisme lingüístic no hi ha cap idioma que sigui més idioma que laltre.Sàviament aconsella Aprendre
langlès mentre sigui lidioma del poder, perquè si no no sobreviuràs però al mateix temps assenyala que cal
treballar en xarxa i no en jerarquia i que el seu objectiu és que el món estigui més connectat però ens hem
de connectar amb els nostres orígens i la nostra llengua, no per viure aïllats sinó per arrelar-nos i partir daquí
tenir força suficient per connectar-nos amb la resta del món. Aquest fet per Thiongó permet donar-nos
una potència molt gran i quan ho fas comences a apreciar els altres idiomes i no en una relació esclau-amo
perquè ara que tens identitat valores la resta al mateix temps que assenyala que el coneixement sobre el món
comença al lloc on un neix. Aquest multilingüisme ha de començar amb lidioma propi a la base perquè si
coneixem tots els idiomes del món però hem deixat de banda la nostra llengua materna o lidioma de la nostra
cultura, això és un sistema desclavatge.Si coneixem lidioma de la nostra cultura i anem sumant la resta dels
idiomes i coneixements això ens fa més forts perquè el que realment aspirem tots és a capacitar-nos.
COMPARTIR
Facebook
Twitter
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Ngg wa Thiongo el multilingüisme és loxigen de la cultura

Domingo, 14 de mayo de 2017

Compartir en Facebook
Piular en Twitter
tweet 0 Flares 0 Flares × Etern candidat al premi Nobel de Literatura, Ngugi wa Thiongo és un dels escriptors
africans amb més projecció internacional i recentment ha visitat Barcelona.Nascut a Kenya lany 1938 en el
si duna família de pagesos, Ngugi wa Thiongo , va viure bona part de la seva infància i ladolescència sota el
domini colonial britànic fins a la revolta de la guerrilla Mau Mau (1952-1962), que va portar a la independència
del país.A diferències daltres destacats autors com Wole Soyinka o Chinua Achebe , va decidir escriure les
seves obres en la seva llengua materna, el kikuiu i abandonar langlès. Aquest fet el va portar a la presó sota
el règim de Daniel Arap Moi i posteriorment es va haver dexiliar. Actualment Ngugi wa Thiongo viu a Califòrnia
als Estats Units. El kikuiu és una llengua africana que el parlen al voltant de sis milions de persones, sobretot
en el centre de Kenya.Thiongo és autor dobres com Descolonitzar la ment, El diablo en la cruz o
El brujo del cuervo.Lescriptor kenyà ha tornat a visitar la ciutat de Barcelona i ho ha fet vint anys després de
la seva darrera visita després de participar en lacte de la Declaració Universal dels Drets Lingüistics (DUDL)
més coneguda com la Declaració de Barcelona. La conferència es va produir sota la presidència
del PEN Català. Precisament el PEN Català , el CCCB on va oferir una conferència el 10 de maig, la
Casa África i leditorial Raig Verd que publica les seves obres en català han tornat a portar a Thiongo a la
capital catalana.Leditorial catalana Raig Verd ha decidit recuperar i publicar bona part de lobra de lescriptor
africà. Darrerament shan publicat Descolonitza la ment i Desplaçar el centre.Lany 1977 marca un abans i un
després en la seva trajectòria després descriure lobra de teatre Ngaahika Ndeenda Em casaré amb qui jo
vulgui un text que el va portar a ser perseguit al seu país i fins i tot empresonat per haver escrit en la seva
llengua materna, el kikuiu. el meu propi govern mempresona per escriure en la meva llengua.La situació de
lescriptor kenyà va rebre el suport del PEN Internacional i va ser apadrinat pel PEN Català que va donar a
conèixer la seva situació. Després Amnistia Internacional va fer una campanya a escala mundial per aconseguir
el seu alliberament.Malgrat que el seu captiveri durat un any vaig decidir abandonar langlès i escriure en
kikuiu, precisament la llengua que mhavia portat a la presó assenyala lescriptor.A la presó, Thiongó va escriure
la novel·la El diable a la creu i ho va fer en unes condicions complicades vaig escriure la novel·la en un rotlle
de paper de vàter, tot i que assegura que malgrat el que tothom pot pensar el paper de vàter de la presó era
dur i aspre.Després del seu pas per la presó i les contínues amenaces de mort va decidir exiliar-se a Londres.
En les seves visites a diferents països i oferint conferències es va adonar que el problema que ell havia viscut
a Kenya era universal i tenia similituds en altres cultures on la llengua materna dels habitants també era
perseguida.La violència en moltes ocasions sutilitza per imposar una llengua i una cultura al poble colonitzatUn
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dels episodis curiosos viscuts per lescriptor africà es va produir lany 1986 quan va publicar la novel·la Matigari.
El dictador kenyà Daniel Arap Moi va ordenar arrestar al personatge de la novel·la i després de saber que no
es tractava dun personatge real va decidir retirar del mercat kenyà la novel·la escrita per Thiongo, convertint-
se en un escriptor prohibit i perseguit.Lobra Descolonitzar la ment forma part de les grans obres escrites
per Thiongo que destaca que les armes poden conquerir territoris però el que realment subjuga al poble és
la política colonial i neocolonial.Ngugi wa Thiongo segueix apostant pel multilingüisme fent una defensa
absoluta per les llengües africanes. Afirma que el monolingüisme, sobretot quan és imposat, és el diòxid de
carboni i el multilingüisme és loxigen de la cultura i sobretot sha de reforçar les llengües minoritàriesLa
colonització es basa en la negació de la cultura de lespai colonitzat i en aquest procés colonial ens qüestionen el
propi cos perquè la colonització ha negat les llengües pròpies de les colònies com a vehicle de coneixement.
La desconolització és la negació de la negació del procés colonial afegeix lautor de La descolonització de la
ment.Ngugi wa Thiongo destaca que a Kenya les èlits intenten evitar que es parli en les llengües natives i fins
tot alguns se norgulleixen que els seus fills no lentenguin.Pensa que els països africans sempre volen
laprovació doccident i fins i tot les nostres institucions són còpies de les occidentals. Afegeix que si negues
tot el que et pertany, has de copiar.La falta darrels genera un estat dincertesa permanent afirma lescriptor
kenyà parlar lidioma del poder no implica deixar de parlar el nostre, de fet destaca que El teu idioma no té un
rang menor sinó que és un sistema més de comunicació.Els nostres idiomes són fons vàlides de coneixement
i assegura que tothom pot arribar a les estrelles i no cal fer escala a Europa per poder arribar-hi, afegeix que
tots podem aspirar a anar a la lluna sense passar per Europa.Sobre les llengües creu que el problema és quan
algú creu que el seu idioma és superior a la resta una afirmació que Thiongó considera un feudalisme
lingüísticTotes les llengües tenen molt a dir si aconsegueixen alliberar-se del feudalisme lingüístic no hi ha
cap idioma que sigui més idioma que laltre.Sàviament aconsella Aprendre langlès mentre sigui lidioma del
poder, perquè si no no sobreviuràs però al mateix temps assenyala que cal treballar en xarxa i no en jerarquia
i que el seu objectiu és que el món estigui més connectat però ens hem de connectar amb els nostres orígens
i la nostra llengua, no per viure aïllats sinó per arrelar-nos i partir daquí tenir força suficient per connectar-
nos amb la resta del món. Aquest fet per Thiongó permet donar-nos una potència molt gran i quan ho fas
comences a apreciar els altres idiomes i no en una relació esclau-amo perquè ara que tens identitat valores
la resta al mateix temps que assenyala que el coneixement sobre el món comença al lloc on un neix. Aquest
multilingüisme ha de començar amb lidioma propi a la base perquè si coneixem tots els idiomes del món però
hem deixat de banda la nostra llengua materna o lidioma de la nostra cultura, això és un sistema desclavatge.
Si coneixem lidioma de la nostra cultura i anem sumant la resta dels idiomes i coneixements això ens fa més
forts perquè el que realment aspirem tots és a capacitar-nos. COMPARTIR
Facebook
Twitter
Article anteriorMiquel Adam, nou editor dAra LlibresL'illa dels llibres
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El PEN Català, 95 anys defensant la llibertat d'expressió

Sábado, 13 de mayo de 2017

La història del PEN Català és una història d'èxit i de lluita. Primer, per consolidar-se en una entitat on els
Estats veuen superades les fronteres per dominis lingüístics i, després, per aconseguir un arrelament que
converteix l'entitat catalana en una de les més actives de tot el món, potser només superada pel PEN original
, creat per C.A. Dawson Scott a Londres l'any 1921. Un any després, el PEN arribaria a França i a Catalunya,
on ha estat una peça incansable en la defensa de la llibertat d'expressió i els drets lingüístics.  Fundat amb
la divisa de promoure el diàleg intercultural, el PEN ha estat, per tradició i decisió, un lúcid fiscalitzador dels
conflictes existents en matèria identitària. Ho demostra que en anys d'ebullició europea, després de la Primera
Guerra Mundial, va ser una de les primeres organitzacions que va alertar de l'auge del nazisme, molt abans
que escampés arreu del continent unes irrefrenables ànsies imperials. Malgrat els estralls de la Guerra Civil,
el PEN Català va ser una peça activa en el Congrés internacional de 1937 a París i en les dues trobades
posteriors a 1938 a Praga i Londres, on establiria la seva seu a l'exili.   L'organització va ser clau en el
manteniment de la dignitat dels escriptors refugiats, una activitat que manté viva a dia d'avui, amb la presència
constant i rigorosa de diferents autors que Catalunya acull en pro de la llibertat d'expressió. "Fem molta feina,
des de fa molt temps", subratlla Carme Arenas, actual presidenta de la plataforma. "Després de l'Institut
d'Estudis Catalans és l'entitat més antiga del país, esdevenint pal de paller d'altres plataformes com la posterior
Institució de les Lletres Catalanes" i mantenint encesa la flama d'una llengua que va patir el llarg hivern del
franquisme.      Comitè executiu del PEN Internacional a la Font del Lleó de Montjuïc, el 1935 Foto: Arxiu PEN
Català     Durant la dictadura, mai va deixar l'activitat: a l'interior, va ser l'aglutinador dels escriptors i activistes
que maldaven per la recuperació democràtica i per recuperar la dignitat institucional de la llengua. A l'exili, va
ser igualment clau, tot entomant la tasca de donar a conèixer a l'exterior la situació del país a través de la
literatura. Barcelona ha viscut fites importants de l'entitat a nivell internacional: l'any 1978, la Conferència
Internacional del PEN, presidida per Mario Vargas Llosa i on s'inaugura la relació PEN-UNESCO; l'any 1992,
el 57è Congrés Mundial en plena setmana de Sant Jordi; el 1996, la Conferència Mundial on s'aprova la
Declaració Universal dels Drets Lingüístics.  Una incansable defensa de la llibertat d'expressió   "El nostre
objectiu és defensar la llibertat d'expressió en el món de l'escriptura", especifica Arenas, "així com vetllar pels
drets lingüístics". De cara al futur, i a un nivell localitzat, l'organització que ha tingut com a presidents a
personalitats com Pompeu Fabra, Carles Riba, Josep Carner, J. V. Foix o Joan Oliver es posa com a repte
"l'obertura de nous espais de lectura entre els joves". Ampliar la base, consolidar la feina feta i obrir noves
finestres, posant-se en el marc de la centralitat cultural del país, tal i com ha estat històricament. Per això,
l'impuls que agafa ara és fonamental, just a tocar de la celebració del centenari.   El PEN Català celebrarà al
llarg d'aquests dos últims trimestres de l'any diverses activitats, com la recent conferencia Àfrica, escriptura
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i emancipació a càrrec de Ngügï wa Thiong'o al CCCB, el punt de partida de les activitats que clouran al
desembre, quan l'escriptor Joan Safont presenti una obra sobre la diplomàcia cultural i la tasca del PEN Català
en la reconstrucció del país. El 15 de novembre s'entregarà el VIII Premi Internacional Veu Lliure-PEN Català,
amb motiu del Dia de l'Escriptor Perseguit.      Carme Arenas, presidenta del PEN Català, explicant els actes
d'aquest 95è aniversari de l'entitat Foto: ACN     Un 95è aniversari ple d'actes fins al desembre  L'entitat ha
concentrat la majoria dels actes al llarg d'aquest mes de maig. Entre els més destacats, la programació
imponent del XIX Festival de Poesia de la Mediterrània a Palma o la presentació de Revolta Permanent (AdiA),
d'Irakli Kakabadze , un dels escriptors georgians contemporanis més destacats, autor de novel·les, contes,
poemes, obres de teatre i assaig, que va arribar a Barcelona el febrer del 2016, convidat pel PEN Català dins
el Programa Escriptor Acollit en el marc de la Xarxa Internacional de Ciutats Refugi.   A banda d'autors acollits,
el PEN també té una acció decidida en la defensa d'autors d'aquí a qui els són retallats drets. El blog Veu
Lliure sempre ha fet costat a qui té problemes en aquest àmbit, com per exemple Dolors Miquel o el raper
Valtonyc . "Estem al servei de la ciutadania, està clar que en col·laboració amb l'administració, però estem a
la voluntat sempre de la societat civil", ha reblat Arenas. En aquest sentit, la plataforma presenta quatre
programes per materialitzar objectius: l'Escriptor Perseguit, l'Escriptor Acollit, la Traducció Literària i els Drets
Lingüístics. També dos premis, el Premi Internacional Veu Lliure i el Premi PEN Català de Traducció Literària.
Una activitat que no cessa, i el mateix objectiu que el va portar a existir: la defensa incansable de la llibertat
d'expressió.      Primer Congrés Internacional del PEN Foto: Arxiu PEN Caatlà     (Mostra el teu compromís
amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital , i fes-te membre de SócNació per
una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis . Apuntat a la comunitat
de NacióDigital , perquè la informació de qualitat té un valor.)
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Les paraules màgiques, loxigen lingüístic i la nostra competència cultural

Jueves, 11 de mayo de 2017

La nostra feina pediàtrica, ho sabem, és eminentment social. I, a la vegada, també és  educativa. I com que,
sovint,  lexemple parla tan fort que no deixa escoltar el que diem, val la pena aturar-se de tant en tant i, veure
el nostre quefer diari des dun altre punt de vista. Això ens pot fer obrir el ulls a daltres opcions que ens enriquiran
i que, de ben segur, enriquiran també el tracte amb les famílies que atenem. De fa temps que, quan rebem i
tractem els infants i les famílies , ens agrada practicar i fomentar les tres paraules màgiques  de la convivència:
Bon dia!, Si us plau! i "Gràcies! . Les coses petites són importants. I si volem que les famílies ens tractin amb
respecte (si encara no ho fan), un bon camí per mostrar-ho és amb el nostre exemple, amb el nostre respecte:  -
Bon dia! Passin i seguin, si us plau!  - Em pot donar el carnet de salut del Ramon, si us plau?  Gràcies!  - Obre
la boca, Lluís, si us plau! Gràcies!  Llavors, quan els nostres petits (im)pacients ens demanaran el palet, també
ens ho demanaran si us plau.   I quan els enganxem el gomet al palet aprendran a dir Gràcies. -         Això
que has escrit, Francesc,  és una obvietat! -         Sí, i aquesta obvietat ens permet anar més enllà, si volem.
El diari El Punt Avui, (9 de maig 2017, p36), i  amb un encapçalament suggerent, Qüestió doxigen lingüístic,
informa que el PEN Català ha convidat lescriptor kenyà, Ngugi wa Thiongo, candidat al Nobel i defensor de
les llengües  minoritzades, a una conferència al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Lescriptor
ens diu que el monolingüisme , sobretot limposat, és com el diòxid de carboni de les cultures, mentre que el
multilingüisme és loxigen. I diu també que, a la conferència, parlarà dels equilibris de poder entre llengües,
perquè nhi ha unes que marginen i altres que estan marginades, que no vol dir que siguin marginals, i que,
lluitar contra això és lluitar contra muntanyes, i em sento com aquestes formigues minúscules que carreguen
un pes enorme. A les nostres consultes, on la sobrecàrrega assistencial esdevé una muntanya,  sovint ens
sentim com les formigues que esmenta  Ngugi wa Thiongo.  Malgrat això, limpuls que ens neix de dins  a
seguir fent la millor feina del món (Ajudar les famílies a fer créixer llurs infants) ens empeny a perseverar, a
resistir. Josep Maria  Esquirol, a La resistència íntima, ens diu que donar-se és servir als altres daliment, de
companyia,  de tendresa o daixopluc. I és especialment interessant tenir-ho ben present, això de ser aixopluc,
quan les famílies ens acudeixen per primer cop amb el seu fill nascut pocs dies abans. I que arriba acollit,
aixoplugat , com diu ell, en el primer bressol que són els braços de la seva mare. Aquestes mares, de contrades
i parles llunyanes, sovint no entenen la nostra llengua, el parlar amb què volem  comunicar-nos amb elles.
És  llavors quan la nostra empatia i la nostra competència cultural  ens poden permetre començar amb bon
peu una relació que volem profitosa en benefici de linfant.  Des de fa uns mesos hem anat recollint unes noves
paraules màgiques en  un document en Word  (adjunt ,  escrit amb la pronúncia que tindria en català, i obert
a ampliacions i correccions per part de tot@s vosaltres) que volen ser ser oxigen lingüístic i generadores de
somriures inesperats en la cara daquelles mares i pares de contrades llunyanes que venen , amb cert temor,
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a les nostres consultes.  Gaudiu de la llum que apareixerà en els ulls duna mare àrab que duu el seu nadó
quan , després de dir-li Bon dia i Felicitats , hi afegiu Sabajajer, Mabruk!. O quan al fill duna mare romanesa
és rebut amb Bon dia i Felicitats i Buna ziua, Felicitari. O quan la mare senegalesa que parla Bambara rep
de nosatres, a més del  nostre Bon dia i Felicitats, Anisogóma , Iniché. Pot ser una manera fàcil de que la
nostra minsa o extensa competència cultural  ens permeti oferir una màgic oxigen a les famílies que la Vida
ens  posa al davant.  Encenguem somriures quan ens  venen a presentar allò més preuat. Felicitem-los amb
la llengua que  porten al cor. Aquella  amb la que, a ells i a cadascú de nosaltres, la nostra mare ens deia
Testimo.  Imatge de lesjetaime Francesc Domingo i Salvany Balaguer, 10 de maig de 2017
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ngugi wa thiong'o

Jueves, 11 de mayo de 2017

Ngugi wa Thiongo és un dels grans exponents de la literatura africana contemporània. És dels pocs que,
escrivint en kikuiu -una de les llengües de Kènia, el país on va néixer el 1938-, té una repercussió internacional.
Des de fa uns anys, abans que sanunciï el Nobel de literatura el seu nom apareix a les travesses dels possibles
guanyadors al costat del japonès Haruki Murakami i el sirià Adonis. De moment, però, Thiongo no ha sigut
beneït per lAcadèmia Sueca. Compromès des de fa dècades amb les llengües minoritzades, la primera visita
de Thiongo a Barcelona va ser el 1996, quan va formar part del consell de 40 experts que van redactar la
Declaració Universal de Drets Lingüístics, promoguda pel PEN Internacional i pel CIEMEN.  Hablo un poquito
de español , diu lescriptor, abans dinteressar-se per lestat de la llengua catalana i de lloar la Sagrada Família,
una construcció meravellosa que va visitar dilluns a la tarda amb leditora de Raig Verd, Laura Huerga, i que
el va deixar amb la boca oberta. Convidat pel PEN Català -que enguany celebra els 95 anys dexistència: és
el tercer més antic del món-, Thiongo conversa avui a les 18.30 h al CCCB amb Carles Torner. El títol de la
xerrada, Àfrica, escriptura i emancipació,conté tres de les paraules fonamentals per entendre la seva literatura,
que inclou obres de teatre ( Ngaahika ndeenda, 1977), novel·les ( El diablo en la cruz, 1980, que DeBolsillo
acaba de recuperar) i assajos. Raig Verd presenta Descolonitzar la ment (1986) i Desplaçar el centre (1993),
juntament amb lemocionant volum de memòries dinfantesa Somnis en temps de guerra (2010). Abans de
parlar amb vostè he repassat tota la llista de premis Nobel de literatura. Només hi ha quatre autors africans.
El nigerià Wole Soyinka escriu en anglès, igual que els sud-africans Nadine Gordimer i J.M. Coetzee. Legipci
Naguib Mahfuz escrivia en àrab. Durant més dun segle dhistòria, el jurat no ha distingit mai un autor que
escrigui en una llengua de lÀfrica negra. Això no el desanima? No. De cap manera. Només li correspon al
jurat decidir si em dona el premi algun dia. La meva missió és escriure tant com pugui en la meva llengua, el
kikuiu, i continuar defensant les cultures africanes. Mhe convertit en un defensor global de les llengües
minoritzades, sigui el kikuiu, el maori, el quítxua o el basc. Entenc les seves lluites i les comparteixo. En molts
dels assajos que ha escrit critica la visió eurocèntrica del món inculcada des del colonialisme. Això ha fet que
llengües com la seva -o com el català en altres moments - ho hagin tingut difícil per sobreviure i perquè els
seus propis habitants les considerin dignes. Les llengües no shaurien de relacionar jeràrquicament, com ha
passat fins ara. No hi ha llengües millors que altres. De qualsevol llengua sen poden aprendre coses bones.
Encara que només la parlin cinc persones té la seva dignitat, perquè és cultura. Magrada comparar les llengües
amb instruments musicals: hi ha el piano, el violí, el clarinet... Totes les llengües tenen dret a sonar en lorquestra
de la literatura. La seva música literària ha sonat en més duna seixantena de llengües. Això em fa sentir
content. El gran reconeixement que tinc és el dels lectors: els del meu país i els de la resta del món. Al llarg
daquests últims anys he trobat molta gent que em diu que mereixeria tenir el Nobel. A Somnis en temps de
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guerra recorda que a lescola keniana on estudiava, a lhora de dinar sentretenia llegint llibres com Oliver Twist.
No sempre portava carmanyola, vostè. Aquells dies lúnic que podia fer era menjar-me els llibres. A les memòries
diu que el primer llibre màgic que va llegir va ser lAntic Testament. Era lúnic llibre que tenia a labast quan vaig
aprendre a llegir i escriure en kikuiu. Era un exemplar molt vell, i no el vaig llegir com un text religiós, sinó com
un conjunt de narracions. I moltes delles eren fabuloses. Quines limpressionen encara? Moltes! La història
de Jonàs devorat per una balena enorme. O aquells tres joves que apareixen al Llibre de Daniel i que són
llançats al foc però les flames no els cremen. O David, que aprèn a tocar la lira de jove. El que magrada més
de lAntic Testament és la moral explicada a través de les històries i el dramatisme. Fins i tot linici del Gènesi és
dramàtic, quan Déu diu: Que existeixi la llum!, i la llum existeix. El Nou Testament és més realista. En els
fonaments de la seva literatura hi trobem loralitat. Sí, exacte. Les primeres històries que em van fascinar no
venien dels llibres, sinó de gent que les explicava al vespre, a casa duna de les quatre dones del pare. Tenia
quatre mares, sap? Però només una de biològica, esclar. I tenia 24 germans i germanes... Això em va permetre
aprendre a comptar fins a aquesta xifra des que era molt petit. La que explicava les millors històries era la
Wangari. La Wangari era cega i pràcticament no podia caminar. Així i tot, tenia una memòria impressionant i
era la millor explicant-nos històries. També recordava totes les cançons: no podia anar a lesglésia però se
sabia tots els himnes. La meva germana Wangari va ser la primera llibreria que vaig visitar. Més endavant va
tenir un germà, el Wallace, que va combatre al costat dels Mau-Mau a la dècada dels 50 contra els colonialistes
britànics. Una vegada es va escapar de la policia de miracle i es va convertir en un personatge gairebé
llegendari. El Wallace era increïble en molts sentits. El dia que va fugir de la policia va anar muntanya amunt
i va esquivar totes les bales. Era impossible sortir-ne amb vida i ell ho va aconseguir. Això devia esperonar la
seva ment descriptor. En aquells moments a mi només minteressava escoltar les històries. No pensava a
explicar-les ni oralment ni per escrit. Pensava que no tenia aquest do. El meu primer amor va ser escoltar les
històries dels altres. El meu segon amor va ser llegir-les i anar fent-les meves. Després de lAntic Testament
va venir Lilla del tresor, de Stevenson, Oliver Twist, de Dickens, i tants altres llibres. Recordo que durant molt
de temps em barallava amb un amic perquè li deia que no podia escriure cap llibre si no tenia permís per fer-
ho. Si escrivia sense permís larrestarien, el vaig advertir. I ell deia que no. A linstitut el seu amic es va posar
a escriure per demostrar-li que no larrestarien. Sí. I va ser tal com deia. El 1959 vaig començar a estudiar
filologia anglesa a Makerere, i després dacabar la carrera vaig publicar les meves primeres novel·les, Weep
not, child (1964) i The river between (1965). A finals dels 50, quan vaig començar la carrera, encara era un
súbdit de lImperi Britànic. Quan vaig debutar, el meu país ja era independent. Mhavia convertit en ciutadà.
Aquells primers llibres es van rebre positivament. Hi havia leufòria destar construint un nou país. El govern
no va interferir en el que jo escrivia fins molt temps després, el 1977, quan vaig estrenar la primera obra de
teatre en kikuiu, Ngaahika ndeenda [ Em casaré quan vulgui ].Durant aquell any mhavia implicat en la creació
dun centre educatiu i cultural a Kamiriithu, i va ser llavors que em vaig adonar que si escrivia una obra en
anglès només era per a una minoria dels habitants, mentre que fent-la en kikuiu madreçava a tothom: la gent
amb estudis, però també la classe obrera i els camperols. Vaig escriure en kikuiu perquè necessitava fer-ho.
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No responia a cap teoria que només tingués al cap. Però el van empresonar. Lobra es va estrenar el 16 de
novembre del 1977 i em van detenir l1 de desembre. Havien passat només dues setmanes. Jo era professor
a la Universitat de Nairobi. Sincerament, no em pensava que la reacció del govern seria tan dura. Però mentre
era a la presó vaig escriure la meva primera novel·la en kikuiu, El diablo en la cruz, que es publicaria el 1980,
quan ja vivia exiliat als Estats Units. Encara hi soc. Ha anat tornant al seu país? Sí. Lúltim trauma el vaig tenir
el 2004. Hi vaig anar per presentar El brujo del cuervo [Alfaguara, 2008] en kikuiu. Onze dies abans que sortís
el llibre quatre homes armats van entrar al pis on mestava amb la meva dona i ens van a
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El PEN Català celebra 95 anys amb la vista posada al seu centenari

Jueves, 11 de mayo de 2017

ACN Barcelona.-El PEN Català celebrarà al llarg d'aquests dos últims trimestres de 2017 els 95 anys de l'ONG
en defensa de la llibertat d'expressió. La directora de l'organització, Carme Arenas, ha posat com a repte de
futur per l'entitat "la recerca de nous espais per promoure la lectura entre els joves". La conferencia "Àfrica,
escriptura i emancipació" de la mà de Ngügï wa Thiong'o al CCCB obrirà els actes de celebració del 95
aniversari de la organització que conclouran al desembre. L'escriptor Joan Safont presentarà un llibre sobre
la diplomàcia cultural i la tasca del PEN Català en la reconstrucció del país. El 15 de novembre s'entregarà
el VIII Premi Internacional Veu Lliure-PEN Català, amb motiu del Dia de l'Escriptor Perseguit.    El PEN Català
s'encamina cap al centenari i encara el futur "assumint els nous reptes de la societat contemporània", segons
ha explicat en la presentació del 95 aniversari la directora, Carme Arenas. L'organització ho fa amb la mateixa
premissa que quan es va crear el 1922, defensar la llibertat d'expressió. "Vam crear el Premi Internacional
Veu Lliure per alertar de problemes greus amb la llibertat d'expressió, no hi ha res guanyat encara", ha explicat
Arenas.L'organització, que es defineix com una "ONG per la llibertat d'expressió", ha concentrat la majoria
dels actes el mes de maig, en diferents esdeveniments arreu dels territoris de parla catalana. Destaquen el
'XIX Festival de Poesia de la Mediterrània' a Palma o la presentació del poemari 'Revolta Permanent', d'Irakli
Kakabadze a la Llibreria Papasseit de Manresa. El PEN Català s'ha implicat també amb els literats que tenen
problemes de llibertat d'expressió. "A través del blog 'Veu Lliure' estarem al costat dels que tenen problemes,
com ho vam estar amb Dolors Miquel o ara ho estem amb Valtonyc", ha explicat Carme Arenas. "Estem al
servei de la ciutadania, està clar que en col·laboració amb l'administració, però estem a la voluntat sempre
de la societat civil", ha matisat Arenas. L'organització es va crear l'any 1922 amb la voluntat de "projectar
internacionalment la literatura i els escriptors dels territoris de parla catalana". El PEN Català ha tingut com
a presidents Pompeu Fabra, Carles Riba, Josep Carner, J. V. Foix, Joan Oliver, Josep Palau i Fabre, Maria
Aurèlia Capmany, Jordi Sarsanedas, Dolors Oller i l'actual Carme Arenas. L'entitat compta actualment amb
37 col·laboradors principals de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià.La plataforma ha desenvolupat
quatre programes per dur a terme els seus objectius: l'Escriptor Perseguit, l'Escriptor Acollit, la Traducció
Literària i els Drets Lingüístics. El PEN Català ha creat dos premis d'acord amb les seves línies de treball,
'Premi Internacional Veu Lliure' i 'Premi PEN Català de Traducció Literària'.Fruit de la tasca desenvolupada,
el PEN Català ha rebut diversos reconeixements al llarg d'aquests últims 15 anys com la Creu de Sant Jordi
(2005), el Premi Trajectòria de la Generalitat de Catalunya (2010), el Premi UNESCOCAT (2011), el Premi
per la Pau de l'ANUE (2013) i els premis Ramon Trias Fargas i Cívic dels Premis Octubre (2016)."Diguem
que Ximo Puig i Mònica Oltra no són massa catalanistes"La directora del PEN Català, Carme Arenas, ha dit
anar "poc a poc" amb les relacions amb les institucions valencianes per crear-hi confluències. "Ximo Puig es

46 / 80



La Vanguardia
http://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20170509/422421638155/el-pen-catala-celebra-95-anys-amb-la-vista-posada-al-seu-centenari.html

Jue, 11 de may de 2017 10:02
Audiencia: 1.130.574

VPE: 6.783

Tipología: online

Ranking: 7

Página: 2

va comprometre personalment en la presentació dels Premis Octubre, però per ara no hi ha res clar pel que
fa a la Generalitat Valenciana, no obstant valorem les relacions amb altres institucions com la Universitat de
València", ha explicat Carmen Arenas."Hi ha altres problemes de base que cal solucionar, com el fet que
només el 4% de la ciutadania valenciana llegeix en català", han explicat membres de l'organització. "Ara per
ara no és la nostra prioritat, a més diguem que Ximo Puig i Mònica Oltra no són massa catalanistes", han
declarat des del PEN Català."Estem a favor de la democràcia"La directora del PEN Català s'ha posicionat a
l'entorn del procés. "De la mateixa manera que lluitem per la llibertat d'expressió, estem a favor del dret a
decidir, estem a favor de la democràcia", ha sentenciat Arenas."Acollir escriptors exiliats crea ponts entre
cultures"La directora del programa Escriptor Acollit, Raffaella Salierno, ha explicat la importància de crear
ciutats d'acollida d'escriptors perseguits als seus països. El PEN Català ha acollit a 6 persones a Catalunya
i una altra a les Illes Balears. Els literats perseguits pels seus governs poden demanar asil al país, mentre el
PEN Català els dona dos anys de tranquil·litat per poder retornar a la seva producció literària. "Més que ajudar
els refugiats, el que fem és crear ponts entre cultures. D'aquesta manera els literats que ajudem es fan eco
de la nostra cultura en territoris on no és coneguda", ha explicat Raffaella Salierno. "Als escriptors els oferim
publicar els poemaris amb ajuts de cases editorials de manera bilingüe i així la seva obra pot servir com a
pont entre la cultura catalana i la seva comunitat", ha sentenciat Salierno.
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Ngugi wa Thiong'o defensa la diversitat lingüística a Barcelona

Miércoles, 10 de mayo de 2017

L'escriptor kenià va abandonar l'anglès per escriure en kikuiu, la seva llengua materna, i ara els seus llibres
s'estan traduint al català   Redacció TV3    L'escriptor kenià va abandonar l'anglès per escriure en kikuiu, la
seva llengua materna, i ara els seus llibres s'estan traduint al català    El seu nom potser no sona gaire als
lectors de casa nostra. Però el kenià Ngugi wa Thiong'o és un dels grans escriptors d'Àfrica, fins al punt que
el seu nom cada any sona amb força a les travesses del premi Nobel .    Ngugi wa Thiong'o es va criar a la
colònia britànica  que posteriorment es convertiria em la Kènia actual. Va començar escribint en anglès però
després abandonaria la llengua dels colonitzadors per decantar-se, definitivament, pel kikuiu, el seu idioma
matern .     "L'anglès era vist com un monument per conèixer-ho tot,  mentre que la resta d'idiomes africans
no eren prou bons."       A "Descolonitzar la ment" , Ngugi wa Thiong'o explica les dificultats que va patir per
defensar la seva llengua. El to crític de les seves obres, que ara s'estan traduint al català i al castellà, el van
obligar a exiliar-se de Kènia després que fos empresonat.     "Tots els idiomes són tresors de gran bellesa. No
hi ha cap idioma que estigui per sobre dels altres."     Avui, a les escoles kenianes hi ha dos idiomes oficials:
el swahili i l'anglès . La major part de les llengües indígenes, com el kikuiu, segueixen marginades.     "Aquestes
llengües no estan disponibles ni a l'escola ni als llibres."     Convidat pel PEN català , aquest etern candidat
al Nobel afegeix: l'ocupació militar és terrible, però la colonització cultural... també.     Publicitat
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L'escriptor kenià Ngugi Wa Thiong'o, convidat pel PEN català a Barcelona

Miércoles, 10 de mayo de 2017

Telenotícies    Aquest clip és de:      Anterior  Següent    ÚLTIMS PROGRAMES     TAMBÉ ET POT INTERESSAR
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El Pen Català encara el seu centenari amb lacollida de refugiats

Miércoles, 10 de mayo de 2017

El Pen Club Català celebra aquest any el seu 95è aniversari com a ambaixador de la literatura catalana al
món amb la mirada posada en el drama dels refugiats. Lorganització internacional va néixer el 1921 amb la
finalitat dacollir els escriptors exiliats de la I Guerra Mundial i ara observem com la immigració arriba a
dimensions dramàtiques, ha dit aquest dimarts Carme Arenas, presidenta de la secció catalana del club
descriptors internacionals. Arenas ha explicat que des del 2007, quan el Pen Català es va adherir a la xarxa
de ciutats refugi, lorganització catalana ha acollit set escriptors perseguits als seus països. I per aquest any
estudiem lacolliment dun altre escriptor, ha afegit.    Arenas també ha fet un balanç dels 95 anys de lONG de
la literatura i ha encarat el seu centenari assumint els reptes de la societat contemporània. Entre aquests, ha
destacat la necessitat dacostar la literatura als joves, millorar les relacions amb la Comunitat Valenciana i
Balears i acompanyar Catalunya fins on vulgui arribar, ha dit en referència al procés independentista. Arenas
ha anunciat a més un acte de celebració al desembre per al 95è aniversari i la publicació dun llibre recopilatori.
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AMPLIACIÓ:El PEN Català celebra 95 anys amb la vista posada al seu
centenari

Miércoles, 10 de mayo de 2017

ACN Barcelona.-El PEN Català celebrarà al llarg daquests dos últims trimestres de 2017 els 95 anys de lONG
en defensa de la llibertat dexpressió. La directora de lorganització, Carme Arenas, ha posat com a repte de
futur per lentitat la recerca de nous espais per promoure la lectura entre els joves. La conferencia Àfrica,
escriptura i emancipació de la mà de Ngügï wa Thiongo al CCCB obrirà els actes de celebració del 95 aniversari
de la organització que conclouran al desembre. Lescriptor Joan Safont presentarà un llibre sobre la diplomàcia
cultural i la tasca del PEN Català en la reconstrucció del país. El 15 de novembre sentregarà el VIII Premi
Internacional Veu Lliure-PEN Català, amb motiu del Dia de lEscriptor Perseguit.    El PEN Català sencamina
cap al centenari i encara el futur assumint els nous reptes de la societat contemporània, segons ha explicat
en la presentació del 95 aniversari la directora, Carme Arenas. Lorganització ho fa amb la mateixa premissa
que quan es va crear el 1922, defensar la llibertat dexpressió. Vam crear el Premi Internacional Veu Lliure per
alertar de problemes greus amb la llibertat dexpressió, no hi ha res guanyat encara, ha explicat Arenas.
Lorganització, que es defineix com una ONG per la llibertat dexpressió, ha concentrat la majoria dels actes
el mes de maig, en diferents esdeveniments arreu dels territoris de parla catalana. Destaquen el XIX Festival
de Poesia de la Mediterrània a Palma o la presentació del poemari Revolta Permanent, dIrakli Kakabadze a
la Llibreria Papasseit de Manresa. El PEN Català sha implicat també amb els literats que tenen problemes
de llibertat dexpressió. A través del blog Veu Lliure estarem al costat dels que tenen problemes, com ho vam
estar amb Dolors Miquel o ara ho estem amb Valtonyc, ha explicat Carme Arenas. Estem al servei de la
ciutadania, està clar que en col·laboració amb ladministració, però estem a la voluntat sempre de la societat
civil, ha matisat Arenas. Lorganització es va crear lany 1922 amb la voluntat de projectar internacionalment
la literatura i els escriptors dels territoris de parla catalana. El PEN Català ha tingut com a presidents Pompeu
Fabra, Carles Riba, Josep Carner, J. V. Foix, Joan Oliver, Josep Palau i Fabre, Maria Aurèlia Capmany, Jordi
Sarsanedas, Dolors Oller i lactual Carme Arenas. Lentitat compta actualment amb 37 col·laboradors principals
de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià.La plataforma ha desenvolupat quatre programes per dur a
terme els seus objectius: lEscriptor Perseguit, lEscriptor Acollit, la Traducció Literària i els Drets Lingüístics.
El PEN Català ha creat dos premis dacord amb les seves línies de treball, Premi Internacional Veu Lliure i
Premi PEN Català de Traducció Literària.Fruit de la tasca desenvolupada, el PEN Català ha rebut diversos
reconeixements al llarg daquests últims 15 anys com la Creu de Sant Jordi (2005), el Premi Trajectòria de la
Generalitat de Catalunya (2010), el Premi UNESCOCAT (2011), el Premi per la Pau de lANUE (2013) i els
premis Ramon Trias Fargas i Cívic dels Premis Octubre (2016).Diguem que Ximo Puig i Mònica Oltra no són
massa catalanistesLa directora del PEN Català, Carme Arenas, ha dit anar poc a poc amb les relacions amb
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les institucions valencianes per crear-hi confluències. Ximo Puig es va comprometre personalment en la
presentació dels Premis Octubre, però per ara no hi ha res clar pel que fa a la Generalitat Valenciana, no
obstant valorem les relacions amb altres institucions com la Universitat de València, ha explicat Carmen
Arenas.Hi ha altres problemes de base que cal solucionar, com el fet que només el 4% de la ciutadania
valenciana llegeix en català, han explicat membres de lorganització. Ara per ara no és la nostra prioritat, a
més diguem que Ximo Puig i Mònica Oltra no són massa catalanistes, han declarat des del PEN Català.Estem
a favor de la democràciaLa directora del PEN Català sha posicionat a lentorn del procés. De la mateixa manera
que lluitem per la llibertat dexpressió, estem a favor del dret a decidir, estem a favor de la democràcia, ha
sentenciat Arenas.Acollir escriptors exiliats crea ponts entre culturesLa directora del programa Escriptor Acollit,
Raffaella Salierno, ha explicat la importància de crear ciutats dacollida descriptors perseguits als seus països.
El PEN Català ha acollit a 6 persones a Catalunya i una altra a les Illes Balears. Els literats perseguits pels
seus governs poden demanar asil al país, mentre el PEN Català els dona dos anys de tranquil·litat per poder
retornar a la seva producció literària. Més que ajudar els refugiats, el que fem és crear ponts entre cultures.
Daquesta manera els literats que ajudem es fan eco de la nostra cultura en territoris on no és coneguda, ha
explicat Raffaella Salierno. Als escriptors els oferim publicar els poemaris amb ajuts de cases editorials de
manera bilingüe i així la seva obra pot servir com a pont entre la cultura catalana i la seva comunitat, ha
sentenciat Salierno.    [VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès i de qualitat té un cost alt i només
amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí. ]
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95 anys de lluita per la llibertat d'expressió

Miércoles, 10 de mayo de 2017

El 19 d'abril el PEN Català va fer 95 anys, 95 anys acompanyant el país en l'àmbit social i cultural, va comentar
ahir Carme Arenas, la seva presidenta. L'objectiu del PEN és vetllar per la llibertat d'expressió en el món de
l'escriptura, així com pels drets lingüístics, i cada vegada tenim problemes més greus en aquest sentit, fins i
tot a prop nostre. A l'hora de fer balanç, Arenas destaca una de les iniciatives més assenyalades del PEN
Català, com és la Declaració dels Drets Lingüístics del 1996. Ara tenim l'esperança que la Unesco aprovi els
drets lingüístics com a drets fonamentals.    Un altre dels programes capdavanters és el de l'escriptor refugiat,
que es fa amb col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona. Es va posar en marxa el 2007 sota l'aixopluc de
la xarxa Icorn, que actualment integren 50 ciutats, i ja s'han acollit cinc escriptors i intel·lectuals en perill als
seus països. Al final de mes se'n va a Georgia l'escriptor Irakli Kakabadze, i ja s'està preparant el visat per a
un nou refugiat. A més, el PEN convoca dos premis: Veu Lliure, que s'atorga a un escriptor que s'ha caracteritzat
per la llibertat de la paraula, que es lliura a les illes Balears, i el premi de traducció, perquè sense traductors
no tindríem accés a la literatura universal.    Per celebrar aquest aniversari, el PEN publicarà el volum 95 anys
de diplomàcia cultural, elaborat per Joan Safont, que es presentarà a la tardor, i també engegarà un nou
programa, aprovat recentment per la Comissió Europea. Es tracta d'Engage! Young Producers, que el PEN
liderarà i Gemma Rodríguez dirigirà. Bàsicament volem fomentar la participació de joves d'entre 15 i 17 anys
a les activitats culturals, perquè fins ara no es tenen gaire presents a l'hora d'elaborar les programacions.
Arenas va insistir que, a punt de fer cent anys, la prioritat del PEN és mirar al futur: Volem treballar noves
plataformes i formats i obrir el debat allà on cal.    Ahir es va fer un dinar de presentació en què van participar
escriptors com Maria Barbal, Ramon Solsona, Sebastià Benassar i el crític Àlex Broch, que va ser-ne el
secretari general del 1971 al 1985: Els PEN representen llengües, no estats, per això ha estat tan important
a Catalunya per a la defensa del català.
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El PEN Català encara su centenario con la acogida de refugiados

Miércoles, 10 de mayo de 2017

La ONG de la escritura publica un libro recopilatorio sobre diplomacia cultural por su 95º aniversario celebra
este año su 95º aniversario como embajador de la literatura catalana en el mundo con la mirada puesta en .
La organización internacional nació en 1921 con el fin de acoger a los escritores apátridas de la y ahora
observamos como la inmigración alcanza dimensiones dramáticas, dijo este martes Carme Arenas, presidenta
del tercer club PEN del mundo, fundado tras el inglés y el francés. Desde el 2006, cuando la organización se
adhirió a la red de ciudades-refugio, el club ha acogido a siete escritores perseguidos, como el georgiano
Irakli Kakabadze y el poeta sirio Ugar. Asimismo, Arenas transmitió su voluntad de seguir con el programa de
acogida durante los próximos años.  La presidenta hizo un balance de los 95 años de la ONG de la escritura,
presidida entre otros por Carles Riba y Pompeu Fabra, y encaró su centenario asumiendo los retos de la
sociedad contemporánea. Entre ellos, destacó la necesidad de acercar la literatura a los jóvenes, mejorar las
relaciones con la Comunidad Valenciana y acompañar a Cataluña hasta donde quiera llegar, dijo en referencia
al procés. También anunció un acto de celebración en diciembre para el aniversario y la publicación de un
libro recopilatorio sobre diplomacia cultural.
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El Pen Català encara el seu centenari amb l&#8217;acolliment de refugiats

Miércoles, 10 de mayo de 2017

El Pen Club Català celebra aquest any el seu 95è aniversari com a &#8220;ambaixador de la literatura catalana
al món&#8221; amb la mirada posada en el drama dels refugiats. &#8220;L&#8217;organització internacional
va néixer el 1921 amb la finalitat d&#8217;acollir els escriptors exiliats de la I Guerra Mundial i ara observem
com la immigració arriba a dimensions dramàtiques&#8221;, ha dit aquest dimarts Carme Arenas, presidenta
de la secció catalana del club d&#8217;escriptors internacionals. Arenas ha explicat que des del 2007, quan
el Pen Català es va adherir a la xarxa de ciutats refugi, l&#8217;organització catalana ha acollit set escriptors
perseguits als seus països. &#8220;I per aquest any estudiem l&#8217;acolliment d&#8217;un altre
escriptor&#8221;, ha afegit.

Seguir llegint.

Edició Catalunya d&#8217;EL PAÍS
Carlos Garfella Palmer
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Ngugi wa Thiongo: Totes les llengües tenen dret a sonar en lorquestra de la
literatura

Martes,  9 de mayo de 2017

Ngugi wa Thiongo és un dels grans exponents de la literatura africana contemporània. És dels pocs que,
escrivint en kikuiu -una de les llengües de Kènia, el país on va néixer el 1938-, té una repercussió internacional
LITERATURA        Ngugi wa Thiongo és un dels grans exponents de la literatura africana contemporània. És
dels pocs que, escrivint en kikuiu -una de les llengües de Kènia, el país on va néixer el 1938-, té una repercussió
internacional. Des de fa uns anys, abans que sanunciï el Nobel de literatura el seu nom apareix a les travesses
dels possibles guanyadors al costat del japonès Haruki Murakami i el sirià Adonis. De moment, però, Thiongo
no ha sigut beneït per lAcadèmia Sueca.    Compromès des de fa dècades amb les llengües minoritzades, la
primera visita de Thiongo a Barcelona va ser el 1996, quan va formar part del consell de 40 experts que van
redactar la Declaració Universal de Drets Lingüístics, promoguda pel PEN Internacional i pel CIEMEN.  Hablo
un poquito de español , diu lescriptor, abans dinteressar-se per lestat de la llengua catalana i de lloar la Sagrada
Família, una construcció meravellosa que va visitar dilluns a la tarda amb leditora de Raig Verd, Laura Huerga,
i que el va deixar amb la boca oberta. Convidat pel PEN Català -que enguany celebra els 95 anys dexistència:
és el tercer més antic del món-, Thiongo conversa avui a les 18.30 h al CCCB amb Carles Torner. El títol de
la xerrada, Àfrica, escriptura i emancipació ,conté tres de les paraules fonamentals per entendre la seva
literatura, que inclou obres de teatre ( Ngaahika ndeenda , 1977), novel·les ( El diablo en la cruz , 1980, que
DeBolsillo acaba de recuperar) i assajos. Raig Verd presenta Descolonitzar la ment (1986) i Desplaçar el
centre (1993), juntament amb lemocionant volum de memòries dinfantesa Somnis en temps de guerra (2010).
Abans de parlar amb vostè he repassat tota la llista de premis Nobel de literatura. Només hi ha quatre autors
africans. El nigerià Wole Soyinka escriu en anglès, igual que els sud-africans Nadine Gordimer i J.M. Coetzee.
Legipci Naguib Mahfuz escrivia en àrab. Durant més dun segle dhistòria, el jurat no ha distingit mai un autor
que escrigui en una llengua de lÀfrica negra. No el desanima?    No. De cap manera. Només li correspon al
jurat decidir si em dona el premi algun dia. La meva missió és escriure tant com pugui en la meva llengua, el
kikuiu, i continuar defensant les cultures africanes. Mhe convertit en un defensor global de les llengües
minoritzades, sigui el kikuiu, el maori, el quítxua o el basc. Entenc les seves lluites i les comparteixo.    En
molts dels assajos que ha escrit critica la visió eurocèntrica del món inculcada des del colonialisme. Això ha
fet que llengües com la seva  -  o com el català en altres moments  -  ho hagin tingut difícil per sobreviure i
perquè els seus propis habitants les considerin dignes.    Les llengües no shaurien de relacionar jeràrquicament,
com ha passat fins ara. No hi ha llengües millors que altres. De qualsevol llengua sen poden aprendre coses
bones. Encara que només la parlin cinc persones té la seva dignitat, perquè és cultura. Magrada comparar
les llengües amb instruments musicals: hi ha el piano, el violí, el clarinet... Totes les llengües tenen dret a
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sonar en lorquestra de la literatura.    La seva música literària ha sonat en més duna seixantena de llengües.
Això em fa sentir content. El gran reconeixement que tinc és el dels lectors: els del meu país i els de la resta
del món. Al llarg daquests últims anys he trobat molta gent que em diu que mereixeria tenir el Nobel.    A
Somnis en temps de guerra  recorda que a lescola keniana on estudiava, a lhora de dinar sentretenia llegint
llibres com  Oliver Twist  . No sempre portava carmanyola, vostè.    Aquells dies lúnic que podia fer era menjar-
me els llibres.    A les memòries diu que el primer llibre màgic que va llegir va ser lAntic Testament.    Era lúnic
llibre que tenia a labast quan vaig aprendre a llegir i escriure en kikuiu. Era un exemplar molt vell, i no el vaig
llegir com un text religiós, sinó com un conjunt de narracions. I moltes delles eren fabuloses.    Quines
limpressionen encara?    Moltes! La història de Jonàs devorat per una balena enorme. O aquells tres joves
que apareixen al Llibre de Daniel i que són llançats al foc però les flames no els cremen. O David, que aprèn
a tocar la lira de jove. El que magrada més de lAntic Testament és la moral explicada a través de les històries
i el dramatisme. Fins i tot linici del Gènesi és dramàtic, quan Déu diu: Que existeixi la llum!, i la llum existeix.
El Nou Testament és més realista.    En els fonaments de la seva literatura hi trobem loralitat.    Sí, exacte.
Les primeres històries que em van fascinar no venien dels llibres, sinó de gent que les explicava al vespre, a
casa duna de les quatre dones del pare. Tenia quatre mares, sap? Però només una de biològica, esclar. I
tenia 24 germans i germanes... Això em va permetre aprendre a comptar fins a aquesta xifra des que era molt
petit.    La que explicava les millors històries era la Wangari.    La Wangari era cega i pràcticament no podia
caminar. Així i tot, tenia una memòria impressionant i era la millor explicant-nos històries. També recordava
totes les cançons: no podia anar a lesglésia però se sabia tots els himnes. La meva germana Wangari va ser
la primera llibreria que vaig visitar.    Més endavant va tenir un germà, el Wallace, que va combatre al costat
dels Mau-Mau a la dècada dels 50 contra els colonialistes britànics. Una vegada es va escapar de la policia
de miracle i es va convertir en un personatge gairebé llegendari.    El Wallace era increïble en molts sentits.
El dia que va fugir de la policia va anar muntanya amunt i va esquivar totes les bales. Era impossible sortir-
ne amb vida i ell ho va aconseguir.    Això devia esperonar la seva ment descriptor.    En aquells moments a
mi només minteressava escoltar les històries. No pensava a explicar-les ni oralment ni per escrit. Pensava
que no tenia aquest do. El meu primer amor va ser escoltar les històries dels altres. El meu segon amor va
ser llegir-les i anar fent-les meves. Després de lAntic Testament va venir Lilla del tresor , de Stevenson, Oliver
Twist , de Dickens, i tants altres llibres. Recordo que durant molt de temps em barallava amb un amic perquè
li deia que no podia escriure cap llibre si no tenia permís per fer-ho. Si escrivia sense permís larrestarien, el
vaig advertir. I ell deia que no.    A linstitut el seu amic es va posar a escriure per demostrar-li que no larrestarien.
Sí. I va ser tal com deia. El 1959 vaig començar a estudiar filologia anglesa a Makerere, i després dacabar la
carrera vaig publicar les meves primeres novel·les, Weep not, child (1964) i The river between (1965). A finals
dels 50, quan vaig començar la carrera, encara era un súbdit de lImperi Britànic. Quan vaig debutar, el meu
país ja era independent. Mhavia convertit en ciutadà.    Aquells primers llibres es van rebre positivament.    Hi
havia leufòria destar construint un nou país. El govern no va interferir en el que jo escrivia fins molt temps
després, el 1977, quan vaig estrenar la primera obra de teatre en kikuiu, Ngaahika ndeenda [ Em casaré quan
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vulgui ].Durant aquell any mhavia implicat en la creació dun centre educatiu i cultural a Kamiriithu, i va ser
llavors que em vaig adonar que si escrivia una obra en anglès només era per a una minoria dels habitants,
mentre que fent-la en kikuiu madreçava a tothom: la gent amb estudis, però també la classe obrera i els
camperols. Vaig escriure en kikuiu perquè necessitava fer-ho. No responia a cap teoria que només tingués al
cap.    Però el van empresonar.    Lobra es va estrenar el 16 de novembre del 1977 i em van detenir l1 de
desembre. Havien passat només dues setmanes. Jo era professor a la Universitat de Nairobi. Sincerament,
no em pensava que la reacció del govern seria tan dura. Però mentre era a la presó vaig escriure la meva
primera novel·la en kikuiu, El diablo en la cruz , que es
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Ngugi wa Thiongo: Totes les llengües tenen dret a sonar en lorquestra de la
literatura

Martes,  9 de mayo de 2017

Ngugi wa Thiongo és un dels grans exponents de la literatura africana contemporània. És dels pocs que,
escrivint en kikuiu -una de les llengües de Kènia, el país on va néixer el 1938-, té una repercussió internacional
LITERATURA        Ngugi wa Thiongo és un dels grans exponents de la literatura africana contemporània. És
dels pocs que, escrivint en kikuiu -una de les llengües de Kènia, el país on va néixer el 1938-, té una repercussió
internacional. Des de fa uns anys, abans que sanunciï el Nobel de literatura el seu nom apareix a les travesses
dels possibles guanyadors al costat del japonès Haruki Murakami i el sirià Adonis. De moment, però, Thiongo
no ha sigut beneït per lAcadèmia Sueca.    Compromès des de fa dècades amb les llengües minoritzades, la
primera visita de Thiongo a Barcelona va ser el 1996, quan va formar part del consell de 40 experts que van
redactar la Declaració Universal de Drets Lingüístics, promoguda pel PEN Internacional i pel CIEMEN.  Hablo
un poquito de español , diu lescriptor, abans dinteressar-se per lestat de la llengua catalana i de lloar la Sagrada
Família, una construcció meravellosa que va visitar dilluns a la tarda amb leditora de Raig Verd, Laura Huerga,
i que el va deixar amb la boca oberta. Convidat pel PEN Català -que enguany celebra els 95 anys dexistència:
és el tercer més antic del món-, Thiongo conversa avui a les 18.30 h al CCCB amb Carles Torner. El títol de
la xerrada, Àfrica, escriptura i emancipació ,conté tres de les paraules fonamentals per entendre la seva
literatura, que inclou obres de teatre ( Ngaahika ndeenda , 1977), novel·les ( El diablo en la cruz , 1980, que
DeBolsillo acaba de recuperar) i assajos. Raig Verd presenta Descolonitzar la ment (1986) i Desplaçar el
centre (1993), juntament amb lemocionant volum de memòries dinfantesa Somnis en temps de guerra (2010).
Abans de parlar amb vostè he repassat tota la llista de premis Nobel de literatura. Només hi ha quatre autors
africans. El nigerià Wole Soyinka escriu en anglès, igual que els sud-africans Nadine Gordimer i J.M. Coetzee.
Legipci Naguib Mahfuz escrivia en àrab. Durant més dun segle dhistòria, el jurat no ha distingit mai un autor
que escrigui en una llengua de lÀfrica negra. No el desanima?    No. De cap manera. Només li correspon al
jurat decidir si em dona el premi algun dia. La meva missió és escriure tant com pugui en la meva llengua, el
kikuiu, i continuar defensant les cultures africanes. Mhe convertit en un defensor global de les llengües
minoritzades, sigui el kikuiu, el maori, el quítxua o el basc. Entenc les seves lluites i les comparteixo.    En
molts dels assajos que ha escrit critica la visió eurocèntrica del món inculcada des del colonialisme. Això ha
fet que llengües com la seva  -  o com el català en altres moments  -  ho hagin tingut difícil per sobreviure i
perquè els seus propis habitants les considerin dignes.    Les llengües no shaurien de relacionar jeràrquicament,
com ha passat fins ara. No hi ha llengües millors que altres. De qualsevol llengua sen poden aprendre coses
bones. Encara que només la parlin cinc persones té la seva dignitat, perquè és cultura. Magrada comparar
les llengües amb instruments musicals: hi ha el piano, el violí, el clarinet... Totes les llengües tenen dret a
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sonar en lorquestra de la literatura.    La seva música literària ha sonat en més duna seixantena de llengües.
Això em fa sentir content. El gran reconeixement que tinc és el dels lectors: els del meu país i els de la resta
del món. Al llarg daquests últims anys he trobat molta gent que em diu que mereixeria tenir el Nobel.    A
Somnis en temps de guerra  recorda que a lescola keniana on estudiava, a lhora de dinar sentretenia llegint
llibres com  Oliver Twist  . No sempre portava carmanyola, vostè.    Aquells dies lúnic que podia fer era menjar-
me els llibres.    A les memòries diu que el primer llibre màgic que va llegir va ser lAntic Testament.    Era lúnic
llibre que tenia a labast quan vaig aprendre a llegir i escriure en kikuiu. Era un exemplar molt vell, i no el vaig
llegir com un text religiós, sinó com un conjunt de narracions. I moltes delles eren fabuloses.    Quines
limpressionen encara?    Moltes! La història de Jonàs devorat per una balena enorme. O aquells tres joves
que apareixen al Llibre de Daniel i que són llançats al foc però les flames no els cremen. O David, que aprèn
a tocar la lira de jove. El que magrada més de lAntic Testament és la moral explicada a través de les històries
i el dramatisme. Fins i tot linici del Gènesi és dramàtic, quan Déu diu: Que existeixi la llum!, i la llum existeix.
El Nou Testament és més realista.    En els fonaments de la seva literatura hi trobem loralitat.    Sí, exacte.
Les primeres històries que em van fascinar no venien dels llibres, sinó de gent que les explicava al vespre, a
casa duna de les quatre dones del pare. Tenia quatre mares, sap? Però només una de biològica, esclar. I
tenia 24 germans i germanes... Això em va permetre aprendre a comptar fins a aquesta xifra des que era molt
petit.    La que explicava les millors històries era la Wangari.    La Wangari era cega i pràcticament no podia
caminar. Així i tot, tenia una memòria impressionant i era la millor explicant-nos històries. També recordava
totes les cançons: no podia anar a lesglésia però se sabia tots els himnes. La meva germana Wangari va ser
la primera llibreria que vaig visitar.    Més endavant va tenir un germà, el Wallace, que va combatre al costat
dels Mau-Mau a la dècada dels 50 contra els colonialistes britànics. Una vegada es va escapar de la policia
de miracle i es va convertir en un personatge gairebé llegendari.    El Wallace era increïble en molts sentits.
El dia que va fugir de la policia va anar muntanya amunt i va esquivar totes les bales. Era impossible sortir-
ne amb vida i ell ho va aconseguir.    Això devia esperonar la seva ment descriptor.    En aquells moments a
mi només minteressava escoltar les històries. No pensava a explicar-les ni oralment ni per escrit. Pensava
que no tenia aquest do. El meu primer amor va ser escoltar les històries dels altres. El meu segon amor va
ser llegir-les i anar fent-les meves. Després de lAntic Testament va venir Lilla del tresor , de Stevenson, Oliver
Twist , de Dickens, i tants altres llibres. Recordo que durant molt de temps em barallava amb un amic perquè
li deia que no podia escriure cap llibre si no tenia permís per fer-ho. Si escrivia sense permís larrestarien, el
vaig advertir. I ell deia que no.    A linstitut el seu amic es va posar a escriure per demostrar-li que no larrestarien.
Sí. I va ser tal com deia. El 1959 vaig començar a estudiar filologia anglesa a Makerere, i després dacabar la
carrera vaig publicar les meves primeres novel·les, Weep not, child (1964) i The river between (1965). A finals
dels 50, quan vaig començar la carrera, encara era un súbdit de lImperi Britànic. Quan vaig debutar, el meu
país ja era independent. Mhavia convertit en ciutadà.    Aquells primers llibres es van rebre positivament.    Hi
havia leufòria destar construint un nou país. El govern no va interferir en el que jo escrivia fins molt temps
després, el 1977, quan vaig estrenar la primera obra de teatre en kikuiu, Ngaahika ndeenda [ Em casaré quan
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vulgui ].Durant aquell any mhavia implicat en la creació dun centre educatiu i cultural a Kamiriithu, i va ser
llavors que em vaig adonar que si escrivia una obra en anglès només era per a una minoria dels habitants,
mentre que fent-la en kikuiu madreçava a tothom: la gent amb estudis, però també la classe obrera i els
camperols. Vaig escriure en kikuiu perquè necessitava fer-ho. No responia a cap teoria que només tingués al
cap.    Però el van empresonar.    Lobra es va estrenar el 16 de novembre del 1977 i em van detenir l1 de
desembre. Havien passat només dues setmanes. Jo era professor a la Universitat de Nairobi. Sincerament,
no em pensava que la reacció del govern seria tan dura. Però mentre era a la presó vaig escriure la meva
primera novel·la en kikuiu, El diablo en la cruz , que es
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Totes les llengües tenen dret a sonar en lorquestra de la literatura

Martes,  9 de mayo de 2017

Ngugi wa Thiongo és un dels grans exponents de la literatura africana contemporània. És dels pocs que,
escrivint en kikuiu -una de les llengües de Kènia, el país on va néixer el 1938-, té una repercussió internacional
LITERATURA        Ngugi wa Thiongo és un dels grans exponents de la literatura africana contemporània. És
dels pocs que, escrivint en kikuiu -una de les llengües de Kènia, el país on va néixer el 1938-, té una repercussió
internacional. Des de fa uns anys, abans que sanunciï el Nobel de literatura el seu nom apareix a les travesses
dels possibles guanyadors al costat del japonès Haruki Murakami i el sirià Adonis. De moment, però, Thiongo
no ha sigut beneït per lAcadèmia Sueca.    Compromès des de fa dècades amb les llengües minoritzades, la
primera visita de Thiongo a Barcelona va ser el 1996, quan va formar part del consell de 40 experts que van
redactar la Declaració Universal de Drets Lingüístics, promoguda pel PEN Internacional i pel CIEMEN.  Hablo
un poquito de español , diu lescriptor, abans dinteressar-se per lestat de la llengua catalana i de lloar la Sagrada
Família, una construcció meravellosa que va visitar dilluns a la tarda amb leditora de Raig Verd, Laura Huerga,
i que el va deixar amb la boca oberta. Convidat pel PEN Català -que enguany celebra els 95 anys dexistència:
és el tercer més antic del món-, Thiongo conversa avui a les 18.30 h al CCCB amb Carles Torner. El títol de
la xerrada, Àfrica, escriptura i emancipació ,conté tres de les paraules fonamentals per entendre la seva
literatura, que inclou obres de teatre ( Ngaahika ndeenda , 1977), novel·les ( El diablo en la cruz , 1980, que
DeBolsillo acaba de recuperar) i assajos. Raig Verd presenta Descolonitzar la ment (1986) i Desplaçar el
centre (1993), juntament amb lemocionant volum de memòries dinfantesa Somnis en temps de guerra (2010).
Abans de parlar amb vostè he repassat tota la llista de premis Nobel de literatura. Només hi ha quatre autors
africans. El nigerià Wole Soyinka escriu en anglès, igual que els sud-africans Nadine Gordimer i J.M. Coetzee.
Legipci Naguib Mahfuz escrivia en àrab. Durant més dun segle dhistòria, el jurat no ha distingit mai un autor
que escrigui en una llengua de lÀfrica negra. No el desanima?    No. De cap manera. Només li correspon al
jurat decidir si em dona el premi algun dia. La meva missió és escriure tant com pugui en la meva llengua, el
kikuiu, i continuar defensant les cultures africanes. Mhe convertit en un defensor global de les llengües
minoritzades, sigui el kikuiu, el maori, el quítxua o el basc. Entenc les seves lluites i les comparteixo.    En
molts dels assajos que ha escrit critica la visió eurocèntrica del món inculcada des del colonialisme. Això ha
fet que llengües com la seva  -  o com el català en altres moments  -  ho hagin tingut difícil per sobreviure i
perquè els seus propis habitants les considerin dignes.    Les llengües no shaurien de relacionar jeràrquicament,
com ha passat fins ara. No hi ha llengües millors que altres. De qualsevol llengua sen poden aprendre coses
bones. Encara que només la parlin cinc persones té la seva dignitat, perquè és cultura. Magrada comparar
les llengües amb instruments musicals: hi ha el piano, el violí, el clarinet... Totes les llengües tenen dret a
sonar en lorquestra de la literatura.    La seva música literària ha sonat en més duna seixantena de llengües.
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Això em fa sentir content. El gran reconeixement que tinc és el dels lectors: els del meu país i els de la resta
del món. Al llarg daquests últims anys he trobat molta gent que em diu que mereixeria tenir el Nobel.    A
Somnis en temps de guerra  recorda que a lescola keniana on estudiava, a lhora de dinar sentretenia llegint
llibres com  Oliver Twist  . No sempre portava carmanyola, vostè.    Aquells dies lúnic que podia fer era menjar-
me els llibres.    A les memòries diu que el primer llibre màgic que va llegir va ser lAntic Testament.    Era lúnic
llibre que tenia a labast quan vaig aprendre a llegir i escriure en kikuiu. Era un exemplar molt vell, i no el vaig
llegir com un text religiós, sinó com un conjunt de narracions. I moltes delles eren fabuloses.    Quines
limpressionen encara?    Moltes! La història de Jonàs devorat per una balena enorme. O aquells tres joves
que apareixen al Llibre de Daniel i que són llançats al foc però les flames no els cremen. O David, que aprèn
a tocar la lira de jove. El que magrada més de lAntic Testament és la moral explicada a través de les històries
i el dramatisme. Fins i tot linici del Gènesi és dramàtic, quan Déu diu: Que existeixi la llum!, i la llum existeix.
El Nou Testament és més realista.    En els fonaments de la seva literatura hi trobem loralitat.    Sí, exacte.
Les primeres històries que em van fascinar no venien dels llibres, sinó de gent que les explicava al vespre, a
casa duna de les quatre dones del pare. Tenia quatre mares, sap? Però només una de biològica, esclar. I
tenia 24 germans i germanes... Això em va permetre aprendre a comptar fins a aquesta xifra des que era molt
petit.    La que explicava les millors històries era la Wangari.    La Wangari era cega i pràcticament no podia
caminar. Així i tot, tenia una memòria impressionant i era la millor explicant-nos històries. També recordava
totes les cançons: no podia anar a lesglésia però se sabia tots els himnes. La meva germana Wangari va ser
la primera llibreria que vaig visitar.    Més endavant va tenir un germà, el Wallace, que va combatre al costat
dels Mau-Mau a la dècada dels 50 contra els colonialistes britànics. Una vegada es va escapar de la policia
de miracle i es va convertir en un personatge gairebé llegendari.    El Wallace era increïble en molts sentits.
El dia que va fugir de la policia va anar muntanya amunt i va esquivar totes les bales. Era impossible sortir-
ne amb vida i ell ho va aconseguir.    Això devia esperonar la seva ment descriptor.    En aquells moments a
mi només minteressava escoltar les històries. No pensava a explicar-les ni oralment ni per escrit. Pensava
que no tenia aquest do. El meu primer amor va ser escoltar les històries dels altres. El meu segon amor va
ser llegir-les i anar fent-les meves. Després de lAntic Testament va venir Lilla del tresor , de Stevenson, Oliver
Twist , de Dickens, i tants altres llibres. Recordo que durant molt de temps em barallava amb un amic perquè
li deia que no podia escriure cap llibre si no tenia permís per fer-ho. Si escrivia sense permís larrestarien, el
vaig advertir. I ell deia que no.    A linstitut el seu amic es va posar a escriure per demostrar-li que no larrestarien.
Sí. I va ser tal com deia. El 1959 vaig començar a estudiar filologia anglesa a Makerere, i després dacabar la
carrera vaig publicar les meves primeres novel·les, Weep not, child (1964) i The river between (1965). A finals
dels 50, quan vaig començar la carrera, encara era un súbdit de lImperi Britànic. Quan vaig debutar, el meu
país ja era independent. Mhavia convertit en ciutadà.    Aquells primers llibres es van rebre positivament.    Hi
havia leufòria destar construint un nou país. El govern no va interferir en el que jo escrivia fins molt temps
després, el 1977, quan vaig estrenar la primera obra de teatre en kikuiu, Ngaahika ndeenda [ Em casaré quan
vulgui ].Durant aquell any mhavia implicat en la creació dun centre educatiu i cultural a Kamiriithu, i va ser
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llavors que em vaig adonar que si escrivia una obra en anglès només era per a una minoria dels habitants,
mentre que fent-la en kikuiu madreçava a tothom: la gent amb estudis, però també la classe obrera i els
camperols. Vaig escriure en kikuiu perquè necessitava fer-ho. No responia a cap teoria que només tingués al
cap.    Però el van empresonar.    Lobra es va estrenar el 16 de novembre del 1977 i em van detenir l1 de
desembre. Havien passat només dues setmanes. Jo era professor a la Universitat de Nairobi. Sincerament,
no em pensava que la reacció del govern seria tan dura. Però mentre era a la presó vaig escriure la meva
primera novel·la en kikuiu, El diablo en la cruz , que es
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El Pen Català encara el seu centenari amb lacolliment de refugiats

Martes,  9 de mayo de 2017

El Pen Club Català celebra aquest any el seu 95è aniversari com a ambaixador de la literatura catalana al
món amb la mirada posada en el drama dels refugiats. Lorganització internacional va néixer el 1921 amb la
finalitat dacollir els escriptors exiliats de la I Guerra Mundial i ara observem com la immigració arriba a
dimensions dramàtiques, ha dit aquest dimarts Carme Arenas, presidenta de la secció catalana del club
descriptors internacionals. Arenas ha explicat que des del 2007, quan el Pen Català es va adherir a la xarxa
de ciutats refugi, lorganització catalana ha acollit set escriptors perseguits als seus països. I per aquest any
estudiem lacolliment dun altre escriptor, ha afegit.    Arenas també ha fet un balanç dels 95 anys de lONG de
la literatura i ha encarat el seu centenari assumint els reptes de la societat contemporània. Entre aquests, ha
destacat la necessitat dacostar la literatura als joves, millorar les relacions amb la Comunitat Valenciana i
Balears i acompanyar Catalunya fins on vulgui arribar, ha dit en referència al procés independentista. Arenas
ha anunciat a més un acte de celebració al desembre per al 95è aniversari i la publicació dun llibre recopilatori.
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El PEN Català cumple 95 años de "defensa" de la libertad de expresión

Martes,  9 de mayo de 2017

Comparte en Facebook  Comparte en Twitter  Comparte en Whatsapp   Barcelona, 9 may (EFE).- El PEN
Català cumple 95 años en 2017 celebrándolo con varias actividades como la organización, mañana, de una
conferencia del escritor keniano Ngügï wa Thiong'o y la publicación en otoño de un libro sobre "diplomacia
cultural", sin olvidar la "defensa de la libertad de expresión ejercida siempre".   La actual presidenta del PEN
Català, Carme Arenas, acompañada por otros miembros de la entidad como los escritores Ramon Solsona,
Maria Barbal, Sebastià Bennasar, Rafaella Salierno o Simona Skrabec, ha presentado hoy los diferentes actos
en los que se está trabajando y ha defendido que desde su fundación en 1922 la asociación ha "acompañado
las vicisitudes que han ocurrido en Cataluña".   Tercer club PEN del mundo, después del inglés y del francés,
el catalán fue creado con "la voluntad de hacer de plataforma para proyectar internacionalmente la literatura
y los escritores de los territorios de habla catalana" y se ha implicado siempre "de manera activa en las
actividades del PEN Internacional, fundamentalmente en la defensa de la libertad de expresión y de la libre
circulación de ideas".   Fundado en el año 1922 en el Hotel Ritz de Barcelona, con el escritor Josep Maria
López Picó como primer presidente, ha sido dirigido a lo largo de los años por importantes autores de la cultura
catalana como Pompeu Fabra, Carles Riba, Josep Carner, J.V Foix, Joan Oliver, Josep Palau i Fabre o Maria
Aurèlia Capmany.   Después de la Guerra Civil, el PEN continuó su actividad desde Inglaterra y se constituyó
en la clandestinidad en 1965, pero no fue hasta 1973 cuando se volvió a reconstituir definitivamente en un
viaje en autocar entre Barcelona y l'Espluga de Francolí (Tarragona), para evitar problemas con el franquismo,
como hoy ha recordado el crítico literario Àlex Broch, quien ve el PEN como "una pequeña ONU".   Carme
Arenas ha querido dejar claro que "la entidad no mira de manera nostálgica hacia el pasado, sino hacia el
futuro" para seguir siendo "embajadores de la literatura catalana en el mundo".   Además de la conferencia
que mañana pronunciará Ngügï wa Thiong'o sobre "África, escritura y emancipación" en el CCCB, el PEN
prepara un libro, a cargo de Joan Safont, sobre "los 95 años de diplomacia cultural que ha ejercido el PEN".
Por otra parte, ha resaltado que el PEN Català seguirá con sus programas de acogida de escritores (desde
2007 un total de siete escritores amenazados en sus países han residido en Barcelona, Girona y Palma de
Mallorca) y con los proyectos de traducción literaria.   Asimismo, la entidad liderará el programa europeo
"Engage! Young Producers" en el que participarán la asociación de escritores de Norwich (Gran Bretaña), det
Fria Ordet Hus (Suecia) y la Krakov Festivals Office de Polonia.   El programa, según su responsable Gemma
Rodríguez, se dirige a adolescentes de entre 15 y 17 años con el objetivo de promover el acceso de los
jóvenes a la literatura y a la vida cultural y para que "se fomente su espíritu crítico y el conocimiento de otras
realidades culturales". EFE
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El PEN Català celebrarà 95 anys com a ambaixador de la literatura catalana
aquest 2017

Martes,  9 de mayo de 2017

BARCELONA, 9 Maig (EUROPA PRESS) -    El PEN Català celebrarà 95 anys com a ambaixador de la
literatura catalana al món, després de dedicar-se des del 1922 a la defensa de la llibertat d'expressió i els
drets lingüístics, salvaguardant el patrimoni literari i promovent el diàleg intercultural.    Segons ha informat
l'organització en un comunicat, durant 2017 tindran lloc diverses activitats per celebrar el 95è aniversari, entre
ells la conferència de l'escriptor africà Ngugi wa Thiong'o, 'Àfrica, escriptura i emancipació', i la clausura de
la celebració al desembre.    Al llarg de la seva trajectòria, el PEN Català ha creat dos premis: el Premi
Internacional Veu Lliure-PEN Català a un autor que hagi estat pres o perseguit, i el Premi PEN Català de
Traducció Literària, que reconeix la millor traducció publicada en català.
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El PEN Català celebrarà 95 anys com a ambaixador de la literatura catalana
aquest 2017

Martes,  9 de mayo de 2017

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)    El PEN Català celebrarà 95 anys com a ambaixador de la literatura
catalana al món, després de dedicar-se des del 1922 a la defensa de la llibertat dexpressió i els drets lingüístics,
salvaguardant el patrimoni literari i promovent el diàleg intercultural.    Segons ha informat lorganització en un
comunicat, durant 2017 tindran lloc diverses activitats per celebrar el 95è aniversari, entre ells la conferència
de lescriptor africà Ngugi wa Thiongo, Àfrica, escriptura i emancipació, i la clausura de la celebració al
desembre.    Al llarg de la seva trajectòria, el PEN Català ha creat dos premis: el Premi Internacional Veu
Lliure-PEN Català a un autor que hagi estat pres o perseguit, i el Premi PEN Català de Traducció Literària,
que reconeix la millor traducció publicada en català.    [VilaWeb no és com els altres. Fer un diari compromès
i de qualitat té un cost alt i només amb el vostre suport econòmic podrem continuar creixent. Cliqueu aquí. ]
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El PEN Català celebra 95 anys amb la vista posada al seu centenari

Martes,  9 de mayo de 2017

3      ACN Barcelona.-El PEN Català celebrarà al llarg d'aquests dos últims trimestres de 2017 els 95 anys de
l'ONG en defensa de la llibertat d'expressió. La directora de l'organització, Carme Arenas, ha posat com a
repte de futur per l'entitat "la recerca de nous espais per promoure la lectura entre els joves". La conferencia
"Àfrica, escriptura i emancipació" de la mà de Ngügï wa Thiong'o al CCCB obrirà els actes de celebració del
95 aniversari de la organització que conclouran al desembre. L'escriptor Joan Safont presentarà un llibre sobre
la diplomàcia cultural i la tasca del PEN Català en la reconstrucció del país. El 15 de novembre s'entregarà
el VIII Premi Internacional Veu Lliure-PEN Català, amb motiu del Dia de l'Escriptor Perseguit.    Publicitat
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El PEN Català celebra 95 anys amb la vista posada al seu centenari

Martes,  9 de mayo de 2017

Barcelonès  Dimarts, 9 de maig de 2017 18:19 h L'organització es posa com a repte de futur l'obertura de
nous espais de lectura entre els joves    ACN Barcelona.-El PEN Català celebrarà al llarg d'aquests dos últims
trimestres de 2017 els 95 anys de l'ONG en defensa de la llibertat d'expressió. La directora de l'organització,
Carme Arenas, ha posat com a repte de futur per l'entitat "la recerca de nous espais per promoure la lectura
entre els joves". La conferencia "Àfrica, escriptura i emancipació" de la mà de Ngügï wa Thiong'o al CCCB
obrirà els actes de celebració del 95 aniversari de la organització que conclouran al desembre. L'escriptor
Joan Safont presentarà un llibre sobre la diplomàcia cultural i la tasca del PEN Català en la reconstrucció del
país. El 15 de novembre s'entregarà el VIII Premi Internacional Veu Lliure-PEN Català, amb motiu del Dia de
l'Escriptor Perseguit.
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El PEN Català celebra 95 anys amb la vista posada al seu centenari

Martes,  9 de mayo de 2017

L'organització es posa com a repte de futur l'obertura de nous espais de lectura entre els joves   ACN
Barcelona.-El PEN Català celebrarà al llarg d'aquests dos últims trimestres de 2017 els 95 anys de l'ONG en
defensa de la llibertat d'expressió. La directora de l'organització, Carme Arenas, ha posat com a repte de futur
per l'entitat "la recerca de nous espais per promoure la lectura entre els joves". La conferencia "Àfrica, escriptura
i emancipació" de la mà de Ngügï wa Thiong'o al CCCB obrirà els actes de celebració del 95 aniversari de la
organització que conclouran al desembre. L'escriptor Joan Safont presentarà un llibre sobre la diplomàcia
cultural i la tasca del PEN Català en la reconstrucció del país. El 15 de novembre s'entregarà el VIII Premi
Internacional Veu Lliure-PEN Català, amb motiu del Dia de l'Escriptor Perseguit.
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El PEN Català cumple 95 años de "defensa" de la libertad de expresión

Martes,  9 de mayo de 2017

El PEN Català cumple 95 años en 2017 celebrándolo con varias actividades como la organización, mañana,
de una conferencia del escritor keniano Ngügï wa Thiong'o y la publicación en otoño de un libro sobre
"diplomacia cultural", sin olvidar la "defensa de la libertad de expresión ejercida siempre".  La actual presidenta
del PEN Català, Carme Arenas, acompañada por otros miembros de la entidad como los escritores Ramon
Solsona, Maria Barbal, Sebastià Bennasar, Rafaella Salierno o Simona Skrabec, ha presentado hoy los
diferentes actos en los que se está trabajando y ha defendido que desde su fundación en 1922 la asociación
ha "acompañado las vicisitudes que han ocurrido en Cataluña".  Tercer club PEN del mundo, después del
inglés y del francés, el catalán fue creado con "la voluntad de hacer de plataforma para proyectar
internacionalmente la literatura y los escritores de los territorios de habla catalana" y se ha implicado siempre
"de manera activa en las actividades del PEN Internacional, fundamentalmente en la defensa de la libertad
de expresión y de la libre circulación de ideas".  Fundado en el año 1922 en el Hotel Ritz de Barcelona, con
el escritor Josep Maria López Picó como primer presidente, ha sido dirigido a lo largo de los años por importantes
autores de la cultura catalana como Pompeu Fabra, Carles Riba, Josep Carner, J.V Foix, Joan Oliver, Josep
Palau i Fabre o Maria Aurèlia Capmany.  Después de la Guerra Civil, el PEN continuó su actividad desde
Inglaterra y se constituyó en la clandestinidad en 1965, pero no fue hasta 1973 cuando se volvió a reconstituir
definitivamente en un viaje en autocar entre Barcelona y l'Espluga de Francolí (Tarragona), para evitar
problemas con el franquismo, como hoy ha recordado el crítico literario Àlex Broch, quien ve el PEN como
"una pequeña ONU".  Carme Arenas ha querido dejar claro que "la entidad no mira de manera nostálgica
hacia el pasado, sino hacia el futuro" para seguir siendo "embajadores de la literatura catalana en el mundo".
Además de la conferencia que mañana pronunciará Ngügï wa Thiong'o sobre "África, escritura y emancipación"
en el CCCB, el PEN prepara un libro, a cargo de Joan Safont, sobre "los 95 años de diplomacia cultural que
ha ejercido el PEN".  Por otra parte, ha resaltado que el PEN Català seguirá con sus programas de acogida
de escritores (desde 2007 un total de siete escritores amenazados en sus países han residido en Barcelona,
Girona y Palma de Mallorca) y con los proyectos de traducción literaria.  Asimismo, la entidad liderará el
programa europeo "Engage! Young Producers" en el que participarán la asociación de escritores de Norwich
(Gran Bretaña), det Fria Ordet Hus (Suecia) y la Krakov Festivals Office de Polonia.
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Qüestió d'oxigen lingüístic

Martes,  9 de mayo de 2017

L'autor kenyà té diverses obres que han estat traduïdes al català amb Raig Verd    El monolingüisme, sobretot
l'imposat, és com el diòxid de carboni de les cultures, mentre que el multilingüisme és l'oxigen. Aquesta frase
que va dir ahir Ngugi wa Thiong'o resumeix força bé la seva concepció de les llengües, que divideix entre les
que marginen i les que estan marginades. L'escriptor kenyà, candidat ferm al premi Nobel de literatura, sap
de què parla. Va ser després de publicar uns quants llibres i articles en anglès per al Sunday Post , el Dailiy
Nation i el Sudnay Nation que va decidir escriure en kikuiu, la seva llengua materna. Aleshores va escriure:
Si un escriptor de Kenya escriu en anglès és igual el radicalisme d'allò que escrigui no pot arribar a parlar
directament als treballadors i camperols de Kenya. La seva primera obra en kikuiu, Ngaahika Ndeenda , que
va ser representada amb gran èxit al teatre, li va valdre la garjola en un país governat pel dictador Daniel Ara
Moy.    Gràcies al suport del PEN Internacional, que el va declarar membre d'honor, del PEN Català, que el
va apadrinar, i d'Amnistia Internacional, que el va declarar pres de consciència, el van alliberar el 1978. Va
viure a l'exili a París i després als Estats Units, on actualment viu i treballa a la Universitat de Califòrnia.
Thiong'o, un dels 40 experts que va contribuir a la Declaració Universal dels Drets Lingüístics el 1996, arriba
a Barcelona procedent de Viena convidat pel PEN Català i dimecres farà una conferència al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB) sota el títol Àfrica, escriptura i emancipació . Parlaré dels equilibris de
poder entre llengües, perquè n'hi una unes que marginen i altres que estan marginades, que no vol dir que
siguin marginals, comentava ahir en una trobada amb la premsa. En el cas de Kenya, va explicar la dificultat
que tenen els escriptors a l'hora d'usar la llengua materna perquè l'anglès domina tots els àmbits: l'educació,
l'administració, el comerç... El govern contribueix que l'anglès sigui la llengua dominant i les editorials opten
per l'anglès, així que els escriptors que volen publicar en kikuiu ho tenen molt difícil; lluitar contra això és lluitar
contra muntanyes, i personalment em sento com aquestes formigues minúscules que carreguen un pes
enorme.    L'autor de títols com ara Somnis en temps de guerra i Descolonitzar la ment (Raig Verd/De Bolsillo)
assenyala que moltes d'aquestes llengües de poder s'han imposat a base d'exercir violència i humiliacions a
les vernacles. Això ha passat a l'Africa però es pot extrapolar arreu del món, de Noruega amb els samis
aAustràlia amb els maoris o als Estats Units amb els indis. El mecanisme sempre és el mateix: la llengua
dominada s'associa a un ventall d'aspectes negatius i es va canviant la percepció de la pròpia llengua, de
mica en mica una anomalia es va normalitzant.    Un premi pendent    Thiong'o, de 79 anys, accepta plenament
el Nobel de literatura que li van concedir l'any passat al cantautor Bob Dylan, un any en què el seu nom sonava
fort a les travesses per guanyar-lo. En l'antiguitat la poesia bé que es cantava! Ara bé, considera que si li
donen en un futur a ell significarà un reconeixement a la literatura africana: Seria un revulsiu també per a les
llengües minoritzades d'arreu del món, que són moltíssimes, i que es perden amb tot un coneixement increïble
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amb elles.
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Ngg wa Thiongo. La universalitat del kikuiu

Martes,  9 de mayo de 2017

Lescriptor kenyà Ngg wa Thiongo és aquests dies a Barcelona, convidat pel PEN català, per presentar els
dos darrers títols que ha publicat Raig Verd,  Descolonitzar la ment i Desplaçar el centre.  Aquest dimecres
10 de maig a les 18.30h imparteix la conferència Àfrica, escriptura i emancipació al CCCB, on conversarà
amb Carles Torner  en el marc de la programació contínua del festival Kosmopolis.    Lescriptor kenyà Ngg
wa Thiongo | Foto Ainhoa Gomà     El desastre més gran va ser lemergència duna elit colonitzada que va
desenvolupar un profund sentiment dinferioritat respecte el seu art, la seva literatura i el seu tipus de vida.
Formats en escoles colonials, aspiraven al tipus de vida dels qui els havien colonitzat. Escriure en la llengua
colonial era celebrat com un èxit.     Mazisi Kunene , escriptor en llengua zulu    Dante Aligheri defensava que
calia escriure en la llengua materna, que en el seu cas era un italià que   emergia de les cendres llatines. Vuit
segles després i en el context duna Àfrica postcolonial,  Ngg wa Thiongo fa renéixer la qüestió i la seva llengua
materna de les cendres. Ha escrit novel·les i obres de teatre, però si és a Barcelona és, sobretot, per parlar-
nos de llengua. Dilluns 8 al CCCB vam entrevistar-lo en grup i llargament, perquè Ngg wa Thiongo té un parlar
pausat i amanit danècdotes.    Lany 1977 Ngg wa Thiongo va optar per escriure en la seva llengua materna,
el kikuiu, amb lobra de teatre Ngaahika Ndeenda ( I  will marry when I want en la traducció anglesa ) , que
com tantes altres de les seves obres reflecteix el món rural kenyà i les expoliacions del neocolonialisme. La
publicació i representació de lobra teatral en un centre cívic juvenil de la ciutat de Kamiirithu li va supposar la
persecució, lempresonament i finalment lexili. Fins aquell moment, Ngg wa Thiongo havia escrit sobre els
mateixos temes sense tenir cap problema amb les autoritats kenyanes. De fet, havia estat convidat a
congressos de literatura africana en què sabordava tot menys la qüestió principal: si la literatura africana és
la que escriuen els africans en llengües europees, com hem de classificar la literatura escrita en llengües
africanes? Actualment Ngg wa Thiongo resideix a Califòrnia perquè no pot tornar a casa seva. Com explica
en les seves conferències contingudes a les publicacions Descolonitzar la ment i Desplaçar el centre (Raig
verd, 2017), lexili demostra que la revolta està en lús de la llengua marginalitzada.    No sé si heu vist les
formigues que carreguen un gran pes a les espatlles; jo em sento així. Lautor explica que langlès era i és la
llengua de poder a Kenya, que cap parcel·la de poder és de les llengües africanes, i que les editorials prefereixen
publicar obres en anglès que obres en suahili o en kikuiu. Quan li hem preguntat quina era la salut de la
literatura en llengües africanes entre els més joves la resposta no ha estat entusiasta: molts joves escriuen
en anglès, francès o portuguès i alguns desconeixen les llengües africanes: Sels ha format en la llengua de
poder, i els pares els han ensenyat poc la llengua de casa. A Somnis en temps de guerra (Raig Verd, 2017),
encara escrita en anglès en loriginal, wa Thiongo explica com va aterrar a lescola anglesa i com a ell i als
altres alumnes sels penalitzava a garrotades per lús de la llengua pròpia a laula i sels incitava a delatar (us
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sona?). El mateix passa amb els indígenes americans, que quan van a escoles privades sels fa adoptar un
nom en anglès i sincia així lassociació de valors negatius com la violència i la humiliació amb la seva llengua
materna. Tot i així, wa Thiongo no és el primer autor africà en defensar la importància descriure en les llengües
que parlen els africans: va fer-ho fa dècades lescriptor i polític nigerià de minoria ikwerre, Obi Wali.    Ngg wa
Thiongo va viatjar a Oakland, Nova Zelanda, per fer-hi una de les xerrades contingudes a Descolonitzar la
ment , que se centra sobretot en el tema lingüístic. Al final de la conferència, una vella maori sem va acostar
i em va fer un regal decoratiu i va dir-me Tu no has parlat de Kenya, has parlat de nosaltres, però era tímida
i va marxar sense explicar-se. Ngg wa Thiongo no ho va captar aleshores, però ho va entendre quan li va
tornar a passar una segona vegada en una universitat lapona del nord de Noruega, on habiten els lapons o
saami, indígenes nòmades escandinaus. Allà també va acostar-se-li una dona per preguntar-li Com és que
saps tantes coses sobre nosaltres?. Les llengües es divideixen en dues categories, les majoritàries i les
marginalitzades. Les llengües marginalitzades ho són perquè les altres les han empès a ser-ho, i les llengües
que marginen poden veures en la posició de marginades.    Els tres primers anys que vaig anar a escola vaig
aprendre en kikuiu i em van fer llegir un conte sobre un pare i un fill que anaven amb un ruc cap al mercat.
De primer el pare i el fill caminaven al costat del ruc, però pel camí algú va dir-los que era estúpid fer-ho així,
i el fill va muntar la bèstia. Algú altre va dir-los que semblava estrany, el pare era vell i devia esta cansat, més
aviat era el qui havia de pujar al ruc. Finalment, pare i fill van arribar al mercat amb el ruc carregat a les
espatlles. Sempre havia cregut que aquest era un conte kikuiu fins que vaig posar-me a estudiar castellà i
vaig llegir el mateix conte, amb lúnica diferència que en castellà el ruc era un cavall. El kenyà ens ha explicat
aquest conte per lloar la traducció i assenyalar la literatura com a fenomen universal, tan universal que amb
lajuda de la traducció arriba a un nen kikuiu i a un nen de Castella a la vegada.    Ngg wa Thiongo parla
dequilibri, didentitat literària i de robatori de la identitat literària. Per robatori entén, posem per cas, que Joyce
sigui considerat literatura irlandesa i no ho siguin els autors en gaèlic; matisa que   el problema no és escriure
en llengües dominants i majoritàries, sinó que aquestes llengües minoritàries es fiquin a la parcel·la de les
altres. La manca de balanç entre llengües, el balanç que hauria de servir per afavorir-les totes en lloc dofegar-
ne unes per estimular les poderoses, perpetua limperialisme cultural i ofega el pensament: El monolingüisme
és diòxid de carboni per una cultura; el multilingüisme és oxigen. Des de Califòrnia i en kikuiu, wa Thiongo
treballa perquè literatura universal no sigui sinònim de literatura en llengua europea, aposta per un equilibri
entre llengües que gairebé sempre sincompleix a lÀfrica però també a la Nova Zelanda maori, a lAmèrica dels
indígenes, a lEuropa dels saami. Aquesta manca dequilibri anormalitza la situació de moltes llengües
humiliades darreu que moren. Cada vegada que desapareix una llengua mor una manera dentendre el món.
Lescriptor kenyà Ngg wa Thiongo és aquests dies a Barcelona | Foto Ainhoa Gomà     Cap llengua és superior
a cap altra. Tota llengua és capaç de generar obres mestres. La clau és lintercanvi igualitari entre llengües.
El llenguatge estructura la ment, i Ngg wa Thiongo es va adonar fa temps que el neocolonialisme ha estructurat
bona part de la intel·lectualitat africana, una part de la qual havia defensat i reivindicat el llegat de les llengües
colonials com si fossin més vàlides per la literatura  que les pròpiament africanes com si per explicar la Kenya
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rural fos millor langlès que el kikuiu. Com un George Steiner africà, wa Thiongo ha vingut per dir-nos que la
literatura és humana i universal, perquè aflora sempre dels sentiments particulars xiuxiuejats en totes les
llengües vernàcules. Ha vingut per recordar-nos que la literatura és millor fer-la en el parlar matern . I si penseu
en Beckett o en Joyce o en Kafka recordeu per què van optar per no fer-ho: de vegades per elecció, però
sovint amb la voluntat explícita de descriure un estranyament o una identitat incòmoda.
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Ngg wa Thiongo, el gran defensor de les llengües africanes, a Barcelona

Lunes,  8 de mayo de 2017

Ngg wa Thiongo (Kenya, 1938) és un dels escriptors més destacats del continent africà, amb obres com
Somnis en temps de guerra,   Un grano de trigo o Pétalos de sangre. De fet el seu nom ha sonat sovint per
al premi Nobel.   Però també és un dels escriptors més polèmics del continent. Després dels seus èxits inicials
en llengua anglesa, Ngg va decidir abandonar l'anglès i començar a escriure en kikuiu, la seva llengua materna.
Però, a més a més, va formular dures crítiques als autors que escrivien en anglès, acusant-los de crear una
literatura no africana. És a Barcelona, convidat pel PEN Català, per pronunciar una conferència sobre "Àfrica,
escriptura i emancipació" al CCCB, el dimecres 10. Aprofitant aquesta visita, s'han editat en català i en castellà
algunes de les obres clau de l'autor, o s'han fet nous llançaments d'edicions antigues. Raig Verd ha publicat
en català  Descolonitzar la ment, Desplaçar el centre. La lluita per les llibertats culturals  i  Somnis en temps
de guerra. Memòries d'infantesa.  En castellà han publicat  Sueños en tiempos de guerra. Memorias de infancia
y  Desplazar el centro. La lucha por las libertades culturales . De Bolsillo ha tret  Un grano de trigo (potser la
més emblemàtica de les seves obres) , El brujo y el cuervo, Descolonizando la mente y  El diablo en la cruz.
I Kailas ha publicat una altra de les obres clàssiques d'Ngg wa Thiongo:  No llores, niño.   Desplaçar el centre
Una de les idees bàsiques d'Ngg wa Thiongo és que cal desplaçar el centre del món i no permetre l'hegemonia
cultural occidental. I per aconseguir això aposta per una defensa de les llengües minoritzades. Davant dels
periodistes que escoltaven la seva presentació, Ngg wa Thiongo ha assegurat que "Totes les llengües es
poden dividir en dos grups: les que marginen i les que són marginades (encara que no siguin marginals)". Ha
reivindicat el multilingüisme amb una analogia musical: "Pel fet que toquis un instrument això no vol dir que
no permetis que se'n toquin d'altres, la riquesa de la música ve justament de la combinació harmònica entre
tots els instruments, sense cap que domini. I ha apuntat que "El multilingüisme és l'oxigen de les llengües i
el monolingüisme imposat és el monòxid de carboni cultural". Ngg wa Thiongo ha reivindicat la validesa de
qualsevol llengua per crear literatura que pugui arribar a tothom: "En principi no hi ha cap llengua que en sí
sigui més universal que l'altra". Ha reconegut que avui en dia a l'Àfrica hi ha molts escriptors joves que no
coneixen les seves llengües vernacles, perquè s'han educat en les llengües europees. Però apunta que hi
ha escriptors que escriuen en llengües pròpies, tot i que són una minoria i no són tan visibles com els que ho
fan en llengües europees, perquè hi ha un desequilibri de poders.   Sobre els autors "euroafricans"   Ngg wa
Thiongo ha insistit en la seva tesi que els autors africans que escriuen en llengües europees no fan literatura
africana. Ha assegurat que no hi ha cap problema en que la gent escrigui en la llengua que vulgui, i ha apuntat
que a l'Àfrica hi ha grans escriptors  en llengües europees, però ha deixat molt clar que li sembla intolerable
que una literatura dominant en suplanti una de dominada. Ha afirmat que si tornés a escriure Desplaçant el
centre , empraria el terme "suplantació d'identitat": a l'igual que si algú anés al banc i et robés els diners
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passant-se per un, es reaccionaria amb indignació, al·lega que també s'ha de reaccionar amb indignació quan
algú presenta com si fos la teva cultura una cosa que no ho és. "Els escriptors africans en llengua europea
poden escriure grans obres d'art, però des del punt de vista identitari, no estan fent escriptura africana", ha
afirmat taxatiu.   En defensa del kikuyu   Ngg wa Thiongo reconeix que no és fàcil escriure en kikuiu: "Pot
arribar a ser una batalla. El kikuiu no és una llengua de poder, com tantes altres llengües africanes. A Kenya
és l'anglès qui domina tots els àmbits de la vida: l'administració, l'educació, el comerç... Algú que escrigui en
una llengua africana, a Kenya o a qualsevol altra part del continent, tindrà dificultats. El món editorial facilita
les publicacions de textos en anglès. És una lluita, és com empènyer tota una muntanya". I, malgrat tot, es
mostra decidit a continuar amb aquesta pràctica, ja que segons ell és bàsica per a "descolonitzar la ment".
Creu que els occidentals, per dominar el continent africà, a més de les armes de foc, han usat un instrument
bàsic: "la bomba cultural", que ha estat clau per assentar el seu domini. A  Descolonitzant la ment  escriu: "
L'efecte d'una bomba cultural és anihilar la creença d'un poble en els seus noms, en les seves llengües, en
el seu entorn, en la seva herència de lluita, en la seva unitat, en les seves capacitats i, a la llarga, en ell mateix
".   Contra el domini lingüístic   L'escriptor kikiuiu argumenta que la llengua de poder va adquirint més poder
a través de la violència exercida contra les altres llengües. Assegura que això no només passa a l'Àfrica: "
Vaig donar una conferència a Nova Zelanda, i una dona maorí em va fer un obsequi i em va dir que no parlava
de Kenya, sinó de la història dels maorís. Més tard vaig saber que les mateixes pràctiques que s'havien fet
amb nosaltres s'havien fet amb els maorís. Vaig adonar-me'n que per aprendre anglès sembla que cal
desaprendre les altres llengües. Quan vaig fer una conferència entre els sami de Noruega, em van preguntar:
'Com és que tu saps tant sobre nosaltres?'. Havien patit el mateix que els kikuius. Ngg wa Thiong'o apunta
que la llengua dominant generalment es popularitza gràcies a la violència: a Europa, a l'Àfrica, però també
entre els indis nord-americans (que van ser maltractats als internats de Pennsilvània, on se'ls va obligar a
prendre noms anglesos el mateix dia que arribaven a l'establiment). Això provoca, a la llarga, una sensació
de rebuig dels autòctons cap a la llengua pròpia, i acaben abandonant-la. Però apunta que cal combatre
aquesta tendència: "És una situació atípica, una situació forçada per les estructures de poder. I s'acaba per
normalitzar una anormalitat".   L'herència del Mau-Mau   Ngg és kikuiu. I els kikuius van ser un dels pobles
que es va enfrontar amb més fermesa a la dominació colonial anglesa. El Rift Valley, on vivien els kikuius, va
ser la zona de preferència d'instal·lació de grangers blancs (alguns d'ells aristòcrates reconvertits en
aventurers, com els que descriu James Fox a  Pasiones en Kenia,  un genial assaig que seria dut al cinema
per Michael Radford). Els kikuius, als anys 1950, van organitzar-se en una potent guerrilla, la Kikuyu Central
Association (més coneguda com a Mau-Mau) que va enfrontar-se amb decisió als colons anglesos. Però no
es tractava només d'un moviment guerriller, sinó que el Mau-Mau també reivindicava la recuperació de les
tradicions pròpies, i comptava amb la col·laboració de molts medicinaires i caps tradicionals. Els anglesos
van respondre amb una repressió brutal: centenars de milers de kikuius van ser empresonats en camps de
concentració, uns 20.000 podrien haver mort a mans de les tropes angleses i algunes desenes de milers més
haurien mort com a conseqüència dels desplaçaments i mal ractes. Ngg wa Thiongo no va formar part del
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Mau-Mau, perquè era massa jove, però deixa constància dels records d'aquell conflicte a les seves memòries,
Somnis en temps de guerra ,  i també a algunes de les seves novel·les, com  Un grano de trigo.  I és que per
als kikuius, tot i la derrota militar, el Mau-Mau va ser tot un referent de resistència i de dignitat.   Un autor de
moda   Ngg wa Thiongo en els darrers anys s'ha convertit en un emblema dels intel·lectuals de l'escola d'Estudis
Culturals. Un autor que no havia estat gaire reconegut fins al segle XXI, ha passat a ser molt llegit. Els seus
assajos  Descolonitzant la ment o Desplaçant el centre s'han convertit en referents obligats per als especialistes
en estudis postcolonials del món sencer. Les seves obres dels anys setanta i vuitanta són traduïdes i reeditades,
com les obres de Franz Fanon, que tan de moda
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