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Svetlana Aleksié-
vitx, escriptora en 
llengua russa, nas-
cuda el 1948 de 
mare ucraïnesa i 
pare bielorús, va 
trigar 35 anys a en-

llestir L’home roig. Les veus de la uto-
pia, un cicle integrat per cinc llibres, 
l’últim dels quals, Temps de segona 
mà: la fi de l’home roig, es va publicar 
el 2013 a Moscou. Com diu l’autora, el 
títol és una metàfora que simbolitza la 
incapacitat dels habitants de l’antiga 
URSS de superar les seqüeles del pas-
sat soviètic i començar una vida nova.  

“El temps de segona mà és el temps 
dels vells prejudicis, de les velles 
 divisions entre la gent”, afirma 
Aleksiévitx en una entrevista, i el seu 
últim recull presenta una immensa 
varietat de testimonis que semblen 
escollits per confirmar aquesta visió 
i que expliquen, en primera persona 
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PERFIL i amb una sinceritat corprenedora, les 
seves vivències posteriors a la peres-
troika, que tot sovint es redueixen a 
un reguitzell de misèries i esperances 
frustrades. 

La tirania de la igualtat 
Aleksiévitx, caçadora insaciable de les 
històries dels altres, no parla gairebé 
mai d’ella mateixa, però quan els pe-
riodistes li demanen que comenti els 
seus llibres de tant en tant se li esca-
pen curiosos detalls autobiogràfics 
que ajuden a entendre el concepte de 
“l’home roig” o “Homo sovieticus”. Per 
exemple, recorda una motxilla inusu-
alment elegant que li van regalar quan 
feia primària en una escola de Ko-
patkiévitxi, un poble bielorús. La du-
ia amb orgull fins que es va adonar que 
els companys la miraven malament. 
Aleshores ho va entendre: era una 
motxilla d’importació, i els altres nens 
només en els somnis podien tenir un 
objecte com aquell. Svetlana Aleksié-
vitx la va guardar en un armari i no la 
va tornar a treure mai, moguda no 
tant per un impuls solidari com per 
la por de desobeir la tirania de la igual-
tat, com qui fa un sacrifici a una iras-
cible divinitat pagana.  

Van passar molts anys, i Aleksié-
vitx va tenir una filla que actualment 
treballa en una escola: diu que allà, des 
del primer any, tots els nens són di-
vidits en grups segons el valor aproxi-
mat de la roba que porten o el nivell de 
modernitat dels seus mòbils. Una ne-
na que, avui dia, posseís una motxilla 
més chic que les altres ja no se sentiria 
amenaçada per una força sinistra si-
nó que es convertiria immediatament 
en la líder de la classe. Aleksiévitx és 
capaç d’observar aquests fets i deixar 
que revelin, en la seva semblança in-
quietant, la persistència  fatídica dels 
“vells prejudicis”. 

Els pares i els fills que protagonit-
zen Temps de segona mà comparen 
constantment els indicis i els símp-
tomes de les seves èpoques respecti-
ves. Una noia explica que la seva ma-
re, separada des de feia anys, li va 
presentar un pretendent seu dient-
li que a aquell senyor també li agra-
dava Joseph Brodsky. La noia sap 
que per a la mare el nom d’aquest po-
eta era una mena de contrasenya, 
una forma d’assegurar-se que l’ho-
me que la festejava era “dels nos-
tres”. La filla, però, desconfia dels 
amors nodrits per la poesia i no sap 
ben bé què vol dir “ser dels nostres”: 
no se sent part de cap comunitat, ni 
soviètica ni antisoviètica, i la seva 
batalla cruel i solitària per una vida 
digna amb prou feines li deixa temps 
per llegir.  

Un futur que encara no ha arribat 
Si la generació dels pares, confiant en 
un futur millor, acceptava resignada-
ment la pobresa i les humiliacions de 
cada dia, la dels fills es nega a supor-
tar-les, però tot sovint fracassa igual-
ment, perquè aquell futur que somi-
aven els pares encara no ha arribat. 
Tant el passat com el present dels 
russos està marcat per l’alcoholisme, 
la delinqüència i els sous baixos. Tant 
abans com ara és fàcil topar amb un 
tipus d’anunci citat per una de les 
veus entrevistades per Svetlana 
Aleksiévitx: “Es busca senyora de ne-
teja amb estudis superiors”. És cò-
mic, sí, però no és cap broma. Una jo-
ve parla de la seva mare, llicenciada 
en física, que es va veure obligada a 
aprofitar una oferta així, i sembla que 
alhora vulgui dir: “I jo, què? Que pot-
ser he fet la carrera per acabar com 
ella?” Temps de segona mà no dóna 
cap resposta definitiva, però fa que la 
pregunta ressoni arreu del món.✒
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Recordo que de jo-
ve, gairebé adoles-
cent encara, solia 
llegir molt les no-
vel·les de Stefan 
Zweig, aquestes 
inversemblants 

històries d’amor. Els llibres corrien 
per casa –eren de la meva mare– i jo 
els llegia pel que tenien precisament 
de passió i romanticisme, amb el sen-
tit que aleshores donava a la paraula 
romàntic. No va ser fins més tard que 
vaig trobar l’autor meticulós d’El món 
d’ahir, la crònica d’una realitat viscu-
da, la de la cultura de l’Europa Cen-
tral, abocada a la caducitat més cruel. 
El Zweig novel·lista és el que abans es 
deia “un autor per a dones”, per 
aquest component de passió i de no 
res que tenen les seves històries, so-

El crepuscle abans de la foscor
vint breus, sovint protagonitzades 
per dones en disjuntives complexes i 
sempre molt intenses. 

No és una excepció aquesta nou-
velle dita Una historia crepuscular, 
que narra la trobada –també podrí-
em dir la topada– entre un jovencell 
aristocràtic i una evasiva dameta 
que literalment el viola des de 
l’anonimat de la foscor, i li 
desperta una passió sen-
se límits. Aquest és, 
doncs, el punt inver-
semblant: també ho 
és el desenllaç de 
l’aventura, explicat 
en to menor. Tanma-
teix, l’autor fa servir 
una prosa tan perfec-
ta, tan morosa i delica-
da, tan a vegades exaspe-

que Zweig reconstrueix en la seva au-
tobiografia ja citada, que ell subtitu-
la Memòries d’un europeu. Europeu i 
intel·lectual pur, perquè en la seva 
obra té més pes la realitat i la interpre-
tació que en fa que no pas la ficció: au-
tor de nombroses biografies, l’amis-
tat amb personalitats rellevants de 
l’època no li és un tema secundari. Li 
interessa l’experiència humana. 
Zweig va començar a escriure amb el 
segle; la guerra, que va veure de prop, 
el va fer pacifista, i el nazisme li va ge-
lar la sang fins al punt que es va suï-
cidar al Brasil amb la dona el 1942. No 
hi ha res de romàntic en això, sinó la 
convicció que el seu món havia deixat 
d’existir: un món que era sobretot una 
cultura, un pensament, una construc-
ció civilitzada. I una literatura de vo-
cació popular.✒
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rant, que la lectura és un plaer. Un 
plaer ben tradicional, tot s’ha de dir. 
Aquí no hi ha ni risc ni modernitat. 
Tot és una atmosfera apegalosa, 
concitada en principi com la narra-
ció que algú li fa a l’autor d’un cas co-
negut: “Voy a contarte una historia 
adecuada para esta hora y que, a de-

cir verdad, sólo ama al silencio, y 
quisiera que tuviese un po-

co de esa luz crespuscu-
lar, cálida, dulce y pro-

fusa que se extiende 
como un velo ante 
nuestras ventanas”. 
Vet aquí la textura. 

És ben bé la lite-
ratura d’algú que es-

tà segur en el seu món, 
que busca seduir amb la 

paraula. Aquest és el món 


