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-EL PERIÓDICO
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20171114/dia-del-escritor-perseguido-seconmemora-en-barcelona-con-lecturas-en-jaula-6423708

El Día Internacional del Escritor Perseguido se ha conmemorado hoy en Barcelona con la
lectura de diferentes textos de autores como Dareen Tatour, Salman Rushdie o Anna
Politkóvskaya a cargo de otros escritores desde dentro de una jaula junto a la Biblioteca de
Catalunya.
Esta actividad forma parte del programa organizado por el PEN Català con motivo de este día
con el que "se quiere poner énfasis en la denuncia por la persecución de escritores de todo el
mundo como consecuencia de sus palabras".
Durante la mañana se ha realizado el acto "No podréis encerrar las palabras", en el que han
participado escritores y personalidades del ámbito cultural como Jaume Subirana, Eugènia
Serra, Laura Huerga, Francesc Parcerisas, Vicenç Villatoro, Valèria Gaillard, David Castillo,
Maria Barbal, Carme Arenas o la activista china Tienchi Martin-Liao que han leído fragmentos
de obras de otros autores como Salem Zenia o Bàssem Al-Nabri.
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http://diario16.com/valencia-celebra-dia-internacional-del-escritor-perseguido/
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http://catalunyaplural.cat/es/en-el-dia-internacional-del-escritor-perseguido/

En el Día Internacional del Escritor Perseguido
A los alumnos de secundaria les sorprende mucho que en el mundo haya alrededor de 900
escritores y escritoras perseguidos, encarcelados o asesinados por el hecho de escribir
libremente. No hace falta desplegar demasiadas estrategias para sensibilizarlos en esta
cuestión. Es injusto y solo eso ya enciende la llama.
Jordi Badiella
14.11.2018 - 21:00
Desde hace unos años, el PEN Club catalán hace visible esta cuestión cada 15 de noviembre,
Día Internacional del Escritor Perseguido. En una ocasión, promovió la exposición “Voces
silenciadas, voces rescatadas”, que denunciaba una quincena de casos y, este año, hemos
utilizado la información que se dio en ese momento para realizar un trabajo que hemos
llamado “El bosque de los silencios”.
La idea surgió cuando nos propusieron hacer una exposición en una sala de la ciudad en el
marco de las jornadas “Rauxa. Semana de la Poesía de Terrassa”. Pensamos que era una buena
ocasión para sensibilizar a los alumnos de que, en el mundo, muchos escritores y escritoras no
tienen libertad. De modo que pensamos qué objetivos perseguiría la exposición, qué
contenidos la formarían y cómo se presentarían.
El resultado es un bosque singular, lleno de poemas que, como frutos maduros, están listos
para ser saboreados. Cada árbol pertenece a un autor, que ha inspirado varios poemas a unos
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estudiantes de secundaria que han aprendido y nos han enseñado que el silencio de un
escritor o de una escritora es el silencio de todos. Y lo han hecho con versos como éstos:
Cómo sobrevivir. / Las palabras se esconden / asustadas. (a Hrant Dink).
Palabras huyendo / del alma de Anna. / Por siempre volando. (a Anna Politkovskaya).
Sin libertad / los años pasan lentamente. / Como las palabras. (a Tsering Woeser).
Piedra privada / de todo movimiento / sin río abajo correr. / Libertad prohibida / quiere ir al
océano. (a Carlos A. Aguilera).
Fuera de casa, / lejos de la normalidad / te sientes solo, con miedo. / Persiguiendo la libertad /
perdida para escribir. (a Chenjerai Hove).
Te despertabas / y el sol te iluminaba. / Ahora todo es oscuro. (a Normando Hernández).
Dentro del alma / dominando los sentimientos / una traza de miedo. (a Easterine Kire Iralu).
Escritos atrapados / demonios encarcelados / sin esperanza. (a Lydia Cacho).
Son las desérticas noches / las que echo de menos / sin libertad. (a Nada Youssif).
Huir para vivir. / Exiliado para escribir. / Todo para ser libre. (a Salem Zenia).
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https://comunicacio21.cat/noticies-cultura21/130038-el-pen-catala-commemora-el-dia-de-lescriptor-perseguit-arreu-dels-ppcc

El PEN Català se suma a la commemoració del Dia Internacional de l'Escriptor Perseguit (el 15
de novembre) amb un seguit d'actes reivindicatius en diferents poblacions dels Països
Catalans.
Les activitats comencen a Barcelona aquest dimecres 14, a la Plaça del Rei, on a partir de les 19
h es llegiran textos en favor de la llibertat creativa dins de la gàbia del PEN Català, per
visualitzar com les paraules tot sovint són empresonades. En l'acte també hi participaran
membres de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i de l'Associació Col·legial
d'Escriptors, mostrant la unió de les tres entitats en la lluita contra la censura i la persecució
dels autors.
Dijous 15, el Centre del Carme de València acull a les 19 h la taula rodona Censura! Censura!
Censura!, amb la participació de l'escriptor i dibuixant Ramon Esono; la presidenta del PEN
Català, Àngels Gregori; l'activista cultural i editor Manolo Gil; l'editora Laura Huerga, i el
dibuixant Elías Taño .
L'endemà, divendres 16, el Casal Son Tugores d'Alaró serà l'escenari del lliurament del 9è
Premi Veu Lliure - PEN Català. L'acte comptarà amb la participació de l'alcalde d'Alaró, Guillem
Balboa, i el vicepresident del PEN Català a les Illes Balears, Miquel Àngel Llauger, a més
d'Esono i Gregori.
El següent acte serà el 22 de novembre a Lleida, amb el recital de poesia Amor tan lliure que
era jo al Cafè del Teatre de l'Escorxador. Hi participaran Bàssem-an-Nabrís (escriptor que va
ser acollit pel PEN Català i que ha acabat fixant la seva residència a Barcelona), Rosa Fabregat,
Enric Sòria i Pere Pena.
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La darrera activitat serà el 28 de novembre a Cal Llibreter de Sant Just Desvern, amb una
tertúlia entre Bàssem-an-Nabrís i Milthon Robles, escriptors acollits pel PEN Català.

DIARI DE BALEARS
https://www.dbalears.cat/cultura/2018/11/12/321311/pen-catala-commemorara-diainternacional-escriptor-perseguit-arreu-dels-paisos-catalans.html

El proper dijous, 15 de novembre, es commemorarà arreu del món el Dia Internacional de
l’Escriptor Perseguit. Com ja és habitual, el PEN Català se sumarà a la celebració amb tot un
seguit d’actes reivindicatius arreu dels Països Catalans. Un dels moments més importants serà
la concessió, el proper divendres 16 a Alaró, del IX Premi Veu Lliure - PEN Català.
Un programa d’impacte per a sensibilitzar la ciutadania
Les activitats començaran a Barcelona el dimecres 14 i tendran com a escenari la Plaça del Rei.
A partir de les 19 hores es llegiran textos a favor de la llibertat creativa dins de la famosa gàbia
del PEN Català, que en aquesta ocasió arriba a una de les principals places barcelonines per a
visualitzar com les paraules sovint són empresonades. En aquesta ocasió es dóna la
circumstància que també hi participaran membres de l’Associació d’Escriptors en Llengua
Catalana i de l’Associació Col·legial d’Escriptors. L’acte vol visibilitzar la unió de les tres entitats
en la lluita contra la censura i la persecució dels autors.
El dijous 15 el programa commemoratiu continua a València. Al Centre del Carme, a les 19.00
hores, es parlarà de Censura! Censura! Censura!, en una taula rodona que tindrà com a
protagonistes l’escriptor i dibuixant Ramon Esono, la presidenta del PEN, Àngels Gregori,
l’activista cultural i editor Manolo Gil, l’editora Laura Huerga i el dibuaixant Elías Taño .
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La commemoració del Dia Internacional de l’Escriptor Perseguit sempre té un moment àlgid
molt especial a les Mallorca, perquè és aquí on s’atorga el Premi Veu Lliure – PEN Català. En
aquesta ocasió el guardó torna a Mallorca després d’uns anys de celebració a Menorca i en
concret es lliurarà el divendres 16 a la nit al centre cultural de Son Tugores d’Alaró. Hi
participaran Ramon Esono, Guillem Balboa, batle d’Alaró, Àngels Gregori, presidenta del PEN
Català, i Miquel Àngel Llauger, vicepresident del PEN Català per les Illes Balears.
Lleida se sumarà a la commemoració del Dia Internacional de l’Escriptor Perseguit amb un
recital de poesia titulat 'Amor tan lliure que era jo' i que se celebrarà el dia 22 de novembre al
Cafè del Teatre de l’Escorxador. Hi participaran Bàssem-an-Nabrís, escriptor que va ser acollit
pel PEN i que ha acabat fixant la seva residència a Barcelona; Rosa Fabregat, Enric Sòria i Pere
Pena´.
Finalment, el dia 28 de novembre i a Cal Llibreter de Sant Just Desvern, faran una tertúlia entre
Bàssem-an-Nabrís i Milthon Robles, escriptors acollits pel PEN Català.
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https://www.paisdelmar.es/2018/11/valencia-celebra-el-dia-internacional-de-lescriptorperseguit/

alència participa per primera vegada en aquesta celebració del 15 de novembre amb l’artista
ecuatoguineà Ramón Esono, perseguit, exiliat i empresonat pel seu activisme contra la
dictadura del seu país. València, que s’ha unit a la federació catalana PEN, vol ser també Ciutat
Refugi d’escriptors, escriptores i artistes perseguits.

El dijous 15 de novembre se celebra el Dia Internacional de l’Escriptor Perseguit, una jornada
de defensa de la llibertat d’expressió i de reconeixement a aquells homes i dones perseguides,
detingudes i sentenciades per la seua activitat creativa.

En aquest sentit, el PEN Català, presidit per l’escriptora valenciana Àngels Gregori, celebra un
any més aquesta jornada reivindicativa i d’homenatge a l’art censurat, perseguit i empresonat
amb actes a Catalunya, IIles Balears i País Valencià. Les activitats s’inicien a Barcelona, el 14 de
novembre, en la Plaça del Rei, amb la lectura de textos de defensa de la llibertat creativa i la
participació d’associacions i entitats unides en la lluita contra la censura i la persecució
d’autores i autors.

El dijous 15 de novembre València serà per primera vegada seu de la celebració del Dia
Internacional de l’Escriptor Perseguit del PEN Català. Serà en el Centre del Carme, a les 19.00
hores, i comptarà amb la participació de l’escriptor i dibuixant de Guinea Equatorial, Ramón
Esono Ebalé, la presidenta Àngels Gregori, el vicepresident del PEN en el País Valencià, Manolo
Gil, l’editora Laura Huerga i el dibuixant Elías Taño.
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Aquest acte, sota el títol Censura! Censura! Censura! Creadors per la Llibertat d’Expressió, vol
ser un homenatge a l’artista ecuatoguineà que ha patit persecució, censura i empresonament
pel seu activisme contra la dictadura que governa el seu país. Segons explica l’editor Manolo
Gil, la lluita de Ramón Esono és la nostra lluita. “Va estar exiliat del seu país entre 2011 i 2017, i
al seu retorn va ser detingut i empresonat en la presó Black Beach de Malabo, acusat de
falsificació i blanqueig de capitals”.

El dibuixant va quedar lliure de càrrecs i després de sis mesos del judici va ser posat en llibertat
el passat mes de març. Des del seu exili, no va cessar en la lluita de denunciar la situació del
seu país amb el blog ‘Les Bogeries de Pernil i Formatge’ i amb el còmic ‘El malson d’Obi’. Ara,
Esono està a l’espera de l’edició de la seua primera novel·la gràfica.

Manolo Gil destaca el coratge dels creadors que plasmen el seu activisme en l’art, que
escriuen, pinten o dissenyen per a denunciar les desigualtats i les injustícies. Des del PEN
“volem denunciar la persecució d’escriptors de tot el món com a conseqüència de les seues
paraules i creacions”.

València, ciutat refugi per a escriptors perseguits

Un altre aspecte destacable que aporta Manolo Gil és la decisió que València puga convertir-se
en Ciutat Refugi per a escriptors i creadors perseguits, sumant-se a altres ciutats europees com
Barcelona, que és membre de la xarxa internacional de ciutats refugi ICORN. La federació
catalana del PEN Internacional assumeix des de fa deu anys la responsabilitat en l’acolliment
dels escriptors perseguits.

