Manifest del 15 de novembre 2006, dia internacional de l’escriptor empresonat
ASSASSINADA PER LA VERITAT
EN MEMÒRIA D’ANNA POLITKÒVSKAIA
Avui, 15 de novembre del 2006, Dia internacional de l’escriptor empresonat, el
PEN Català, el Col·legi de periodistes de Catalunya, la Lliga dels Drets dels Pobles i
la Federació Catalana d'ONG pels Drets Humans, commocionats per l’assassinat de
l’escriptora i periodista russa Anna Politkòvskaia el passat 7 d’octubre, volen
manifestar el seu rebuig més rotund a aquest acte salvatge alhora que exigeixen una
investigació independent i rigorosa, i demanen que no hi hagi impunitat amb els
autors d’aquest crim. Anna Politkòvskaia mantenia una estreta relació amb el PEN
Català, el Col·legi de Periodistes i amb Catalunya, des que va participar, l’any 2002,
als actes de celebració del Dia de l’Escriptor Empresonat i va ser nomenada membre
d’honor del PEN Català. L’any 2004 el Col.legi de Periodistes de Catalunya li atorgà
el I Premi Internacional de Periodisme Vàzquez Montalbán i, aquell mateix any, Anna
Politkòvskaia participà activament al Diàleg que el PEN Català organitzà, amb el títol
‘El valor de la paraula’, dins el Fòrum Universal de les Cultures.
Reportera de la guerra de Txetxènia, Politkòvskaia rebia amenaces des de 1999
arran de la publicació d’articles en els que acusava les forces armades russes de
violacions massives dels drets humans. Malgrat aquestes amenaces, ella va continuar
escrivint i, el 2001, va publicar Una Guerra bruta: una reportera russa a Txetxenia.
També va ser coautora del llibre Un racó de l’infern: notícies de Txetxènia, publicat el
2003. Els seus articles i cròniques seguiren recollint-se en llibres de repercussió
internacional: l’any 2004 publicà El deshonor rus, i el 2005 La Guerra de Putin: la
vida en una democràcia fracassada. Quinze dies abans del seu asssassinat havia
aparegut la versió francesa del seu darrer llibre, un diari que abastava el període de
desembre del 2003 a agost del 2005, i que duu per títol Dolorosa Rússia. Diari d’una
dona enrabiada.
El 2002 Politkòvskaia va ser una de les poques persones admeses al Teatre de
Moscou per negociar amb els rebels Txetxens l’alliberament de centenars d’hostatges.
El 2004 va caure greument malalta quan intentava viatjar a Beslan per cobrir el
segrest dels infants de l’escola. En aquella ocasió es va especular que havia estada
enverinada expressament per evitar que pogués escriure sobre la crisi, o fer de

mediadora. Anna Politkòvskaia era una escriptora coratjosa, coneguda no tan sols per
la seva posició crítica envers la guerra de Txetxènia sinó també per la seva anàlisi de
la reacció totalitària que està caracteritzant l’evolució política actual de Rússia.
Els que vam tenir el privilegi de conèixer Anna Politkòvskaia no oblidarem mai la
passió que posava en el seu treball i la seva dignitat de periodista, que es manifestava
a través de la capacitat de dir la paraula justa i de superar la por a les conseqüències de
la seves denúncies. Donà la seva vida perquè fos dita la veritat sobre les victimes de
Txetxènia, la responsabilitat de l’exèrcit i les autoritats russes en les matances i la
progressiva pèrdua de drets dels ciutadans russos. El seu assassinat anuncia un futur
sinistre per a les llibertats a Rússia, i fa encara més necessari rellegir avui els textos i
recordar el compromís amb la veritat d’Anna Politkòvskaia.

