
 

 

 

 

El PEN Català celebra 95 anys com a 

ambaixador de la literatura catalana al 

món 
 

Des de 1922 treballa per la defensa de la llibertat d’expressió i els drets 
lingüístics, salvaguardant el patrimoni literari català i promovent el diàleg 

intercultural 
 

Al llarg del 2017 tindran lloc un seguit d’activitats per celebrar el 95è aniversari. 
Demà Ngũgĩ wa Thiong’o, un dels escriptors més importants de Kenya, oferirà la 

conferència “Àfrica, escriptura i emancipació”  
 

SALA DE PREMSA AQUÍ 

 

Barcelona, dimarts 9 de maig · Amb 95 anys d’història, el PEN Català s’encamina 

cap al centenari i encara el futur assumint els nous reptes de la societat 

contemporània. Ho fa amb un conjunt d’activitats ordinàries i especials durant tot 

el 2017 que culminaran amb l’acte de celebració dels 95 anys al desembre.  

 

Creat l’any 1922 amb la voluntat de fer de plataforma per a projectar 

internacionalment la literatura i els escriptors dels territoris de parla catalana, 

s’ha implicat de manera activa en les múltiples activitats del PEN Internacional, 

fonamentalment en la defensa de la llibertat d’expressió i de la lliure circulació 

d’idees, i també en la protecció del patrimoni cultural i lingüístic de les persones i 

els pobles.  

 

Al llarg de la seva trajectòria, el PEN Català ha esdevingut ambaixador de la literatura 

catalana al món. La plataforma ha desenvolupat quatre grans programes, l’Escriptor 

Perseguit, l’Escriptor Acollit, la Traducció literària i els Drets Lingüístics. Per tal de 

fomentar i completar la seva activitat el PEN Català ha endegat diverses publicacions 

com Catalan Writing, Plaquettes i Àlbums, monogràfics sobre la vida i obres 

d’escriptores catalanes.  

 

El PEN Català ha creat dos premis, d’acord amb les seves línies de treball. D’una 

banda, el Premi Internacional Veu Lliure-PEN Català que s’atorga a un autor o 

autora que hagi patit captiveri o persecució a causa dels seus escrits. D’altra banda, el 
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Premi PEN Català de Traducció Literària que reconeix la millor traducció literària 

publicada en català durant l’any anterior al de la convocatòria.  

 

Per dur a terme la seva tasca el PEN Català ha comptat amb els principals escriptors 

del país com a presidents de la plataforma: Pompeu Fabra, Carles Riba, Josep 

Carner, J.V. Foix, Joan Oliver, Josep Palau i Fabre, Maria Aurèlia Capmany, Jordi 

Sarsanedas, Dolors Oller i Carme Arenas.  

 

Fruit d’aquesta tasca desenvolupada, ha rebut diversos reconeixements 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).  

 

El PEN Català compta amb més de 37 col·laboradors de Catalunya, les Illes Balears, 

el País Valencià i de la resta del món. La plataforma també és membre de l’ONU.  

 

“Àfrica, escriptura i emancipació”, conferència de 

l’escriptor Ngũgĩ wa Thiong’o 

Dimecres, 10 de maig a les 18:30h al CCCB tindrà lloc la conferència “Àfrica, 

escriptura i emancipació” a càrrec de Ngũgĩ wa Thiong’o, un dels escriptors més 

importants de Kenya, traduït a més de trenta llengües i permanentment a les 

travesses del Premi Nobel de literatura.  

 

Durant els últims segles els estats occidentals s’han erigit com el centre del poder 

cultural del planeta. El reconegut escriptor i acadèmic kenyà Ngũgĩ wa Thiong’o 

proposa desplaçar aquest centre cap a les diverses esferes culturals de tot el món, i 

crida, per tal d’aconseguir-ho, a entendre el paper de l’imaginari, les literatures i les 

llengües sobrevingudes i autòctones tant en la dominació com en l’emancipació del 

món postcolonial africà. 
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