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guerra. Em deia que la guerra era 
una qüestió de rivalitats. Per aturar 
totes aquestes banalitats li vaig dir 
com podia estar disposat a fer de 
Déu i prendre vides. Ell va començar 
a canviar, vam passar a una altra di-
mensió”, afegeix.  

A l’obra de l’autora bielorussa hi 
ha moltes veus. I és a través dels 
seus sentiments –passions, desit-
jos, tristesa, pèrdua, gelosia, espe-
rança, patiment, resignació...– que 
l’autora explica el rastre d’una 
guerra, el desastre de Txernòbil o 
què succeeix quan l’home soviètic 
topa amb el capitalisme. “Les per-
sones petites, les del carrer, són les 

‘LA GUERRA NO TIENE 
ROSTRO DE MUJER’ 
DEBATE 

Aleksiévitx va recórrer un 
centenar de poblacions 
intentant convèncer les 
dones perquè parlessin 
de la seva experiència a 
la Segona Guerra Mundi-
al. No va ser fàcil perquè 
és una experiència molt íntima. A 
cada dona la va entrevistar diver-
ses vegades. “Sóc una retratista 
insistent”, diu a l’inici del llibre.

DE LA II GUERRA MUNDIAL A LA FI DE L’IMPERI SOVIÈTIC

L’aposta de la premi 
Nobel bielorussa 
Svetlana Aleksiévitx 
(Stanislav, 1948) és 
molt alta. Ella matei-

xa s’ha definit en més d’una ocasió 
com a historiadora de l’ànima. Molt 
crítica amb el periodisme banal, de-
fensa la importància de fer-se mol-
tes preguntes, d’aprendre constant-
ment, de ser amic de la persona amb 
qui es conversa per poder obrir por-
tes, tancades amb molts panys, que 
amaguen records inconscients. No 
ha perdut l’anhel d’aprendre: des-
prés de dedicar trenta anys a escriu-
re sobre la “utopia roja” ara està 
preparant un nou llibre sobre 
l’amor. “Tinc dificultats per parlar 
de l’amor amb els homes. Contesten 
de manera molt simple però el pro-
blema no són ells sinó que sóc jo, 
perquè no formulo les preguntes 
correctes. He de créixer. He de cre-
ar noves antenes per poder captar 
coses”, assegura.  

Aleksiévitx és des d’ahir a Barce-
lona per participar a Kosmopolis 
–dimecres dialogarà amb l’escriptor 
Francesc Serés al CCCB– i a Literal, 
la fira del llibre crític que vol refle-
xionar sobre el món actual per 
transformar-lo –avui a les 19 h a la 
Fabra i Coats–. Ahir, en la seva tro-
bada amb la premsa, l’autora bielo-
russa va fer moltes reflexions que 
demostren que ha fet un llarg recor-
regut amb els testimonis que ha en-
trevistat. Guanyar el Nobel no l’ha 
fet menys humil.  

L’escriptora volia ser periodista 
des de petita: “És una vocació que 
tenia des que era una nena, perquè 
estimava el meu pare [el pare va es-
tudiar periodisme però es va haver 
de guanyar la vida com a mestre en 
un poble petit] i volia ser com ell”, 
explica. A la facultat, però, va tenir 
la primera decepció. “La formació 
era molt genèrica, parlàvem de tot 
i de res. Hem de ser autodidactes, 

✒✒✒✒ Sílvia Marimon

La premi Nobel és a Barcelona per participar a Kosmopolis i a 
Literal. Molt crítica amb el periodisme “banal”, alerta que 
Rússia viu un “moment molt perillós”

hem d’aprendre tota la vida”, diu. 
“El periodisme parla de coses ba-
nals. Per saber, t’has de renovar 
constantment”, afegeix.  

El millor premi, un record 
La recerca d’Aleksiévitx per escriu-
re la seva excepcional “enciclopèdia 
sobre la utopia roja” va començar 
amb les veus femenines de la Segona 
Guerra Mundial i va acabar amb el 
final de l’imperi soviètic. A cada lli-
bre hi ha dedicat molts anys i moltes 
entrevistes. Amb cada entrevistat 
s’hi ha passat moltes hores. La seva 
és una feina delicada i lenta: “Cada 
persona és com un cofre, ho té tot 
allà guardat i ho has d’anar traient 
fins a tenir una veritat nova”, expli-
ca. Per extreure aquests records so-
terrats, assegura que entrevistadora 
i entrevistat s’han hagut d’alliberar 
de prejudicis i cànons establerts. “El 
millor premi, més que guanyar el 
Nobel, és quan algú em diu alguna 
cosa que ni tan sols recordava, de la 
qual ni tan sols era conscient”, diu. 
“A Els nois de zinc vaig parlar amb un 
oficial que havia estat a l’Afganistan. 
Ell em justificava tota l’estona la 
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“EL PODER  
DE LA 
PROPAGANDA 
ÉS TAN GRAN 
QUE LA GENT 
ACCEPTA 
UNA GUERRA 
FRATRICIDA”

‘ELS NOIS DE ZINC’  
RAIG VERD / DEBATE 

Aquesta obra va encendre 
els veterans de la incursió 
russa a l’Afganistan (1979-
1985) i alts càrrecs de 
l’exèrcit, perquè els soldats 
rasos, infermeres, prosti-
tutes, mares i fills amb qui 
va parlar Aleksiévitx no te-

nien res a veure amb els herois que 
venien els reportatges televisius. 
Eren homes i dones als quals la guer-
ra havia destrossat la vida. 
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que van sortir de les nostres àni-
mes”, assegura. “El poder el van aga-
far els lladres, uns lladres que s’han 
repartit la riquesa del país. Somià-
vem un socialisme amb una cara hu-
mana, no estàvem preparats per a 
un món cruel. Ningú tenia cap pla”, 
afegeix.  

La premi Nobel tem què pot pas-
sar en un futur immediat: “El go-
vern s’ha fet còmplice de l’Església 
i apel·len als instints més bàsics de 
la gent, a l’enveja, a l’odi... Intento 
no mirar la televisió russa, però 
quan la miro m’horroritzo per com 
justifiquen una guerra entre ger-
mans. El més horrible és que la gent 

 
SVETLANA ALEKSIÉVITX AL 

CCCB, ON DIMECRES 
PARTICIPARÀ A 

KOSMOPOLIS. CÈLIA ATSET

que m’interessen. Ells són el mate-
rial de la història però mai poden 
expressar-se, fer sentir la seva veu. 
Cap persona hauria de desaparèi-
xer sense deixar rastre”.  

No és fàcil explicar el trencament 
de la Unió Soviètica o què implica 
viure tants anys sota una dictadura. 
Ni tan sols què significa el comunis-
me. “La idea comunista tornarà a les 
nostres vides”, afirma la premi No-
bel. Ara per ara, però, Aleksiévitx 
creu que no s’està preparat ni soci-
alment ni econòmicament. No té 
gaire esperances sobre el futur més 
immediat. “Vam vèncer el comunis-
me però ara hem de veure les rates 

“Si no entenem què vam fer malament, mai no su-
perarem el nostre passat”. Aquestes paraules són 
de l’escriptora bielorussa Svetlana Aleksiévitx pe-
rò també podrien servir per descriure l’essència 
de Literal, la fira del llibre crític, que vol reflexi-
onar sobre el món actual per transformar-lo. L’au-
tora, guanyadora del premi Nobel de literatura, és 
la cap de cartell de la segona edició, que se cele-
bra aquest cap de setmana i que vol fomentar la li-
teratura crítica i radical –en el sentit “d’anar a l’ar-
rel de les coses”, precisen– a través de tots els gè-
neres, des de l’assaig fins a la novel·la, passant pel 
llibre infantil, el còmic o l’humor.  

Aleksiévitx, creadora de l’anomenada “novel·la 
de veus”, amb la qual fa parlar la gent del carrer 
per explicar la història recent, a Literal s’intercan-
viarà els papers i seran els lectors els que podran 
fer-li preguntes a ella en una “conferència recon-
vertida que dedicarà la meitat del temps a la inter-
venció del públic”, explica Aram Ramon, de l’or-
ganització de la fira. L’escriptor i poeta italià Nan-
ni Balestrini, reconegut per les seves obres vincu-
lades a les mobilitzacions obreres de finals dels 60 
i dels 70, serà l’altre reclam internacional que di-
alogarà amb els visitants. 

Hi haurà fins a deu conferències, que seran l’eix 
central de la fira amb temàtiques com la crisi dels 
refugiats o la lluita de classes i que comptaran amb 
una vintena d’autors. Roger Suso i Jordi Borràs 
parlaran de l’auge del feixisme a Europa; Cristi-
na Carrasco tractarà l’economia feminista, i Mi-
quel Izard i Chris Ealhman se centraran en la re-
volució del 1936. 

Una segona edició doble 
Literal “no és només una fira de llibres”, senten-
cia Ramon. L’escenari central acollirà diverses ac-
tivitats culturals: Joan Margarit i Francesc Ge-
lonch recitaran poesia, Cesk Freixas oferirà un 
concert-recital i l’actor Josep Julien protagonit-
zarà l’obra de teatre El bon lladre. A més, al llarg 
de tot el cap de setmana, el Literal Black Music po-
sarà el fil musical al mercat de llibres amb sis 
grups i diversos DJ en directe. 

La fira va néixer l’any passat impulsada per les 
editorials Tigre de Paper, Pol·len, Virus, Bellater-
ra i Icaria juntament amb el grup Contrabandos. 
Per a la segona edició, que tindrà lloc a Fabra i Co-
ats fins diumenge, Literal ha crescut per totes 
bandes. El doble pressupost els ha permès doblar 
també el nombre d’espais i d’editorials (de les 30 
del 2015 passen a 60) i arribar a la cinquantena 
d’activitats. Per arribar a nous públics prometen 
una fira “amb un ambient festiu i familiar en què 
tots els actes seran gratuïts”, explica Ramon.✒

Preguntes  
a la Nobel? 
Respostes  
a Literal

RUTH MARIGOT

✒✒✒✒ Carles Algué

ho accepta. El poder de la propa-
ganda és tan gran que la gent accep-
ta una guerra fratricida. Putin és un 
Putin col·lectiu. En cada rus hi ha 
un tros de Putin. La gent se sent hu-
miliada, enganyada i no sap qui en 
té la culpa. Als anys noranta vam 
perdre la possibilitat d’assolir la lli-
bertat”, explica. 

“Moltes coses a Rússia recorden 
l’Alemanya dels anys 30, quan va 
aparèixer el nazisme. Hi ha la ma-
teixa sensació d’humiliació. És un 
moment molt perillós. Putin practi-
ca el judo: viurà molts anys, per tant, 
això va per llarg”, diu amb un deix 
d’ironia.✒

‘LA PREGÀRIA DE TXERNÒBIL’ 
RAIG VERD / DEBATE 

És una successió de monòlegs de les 
víctimes silenciades de Txernòbil. 
Més enllà de les tragèdies individu-
als i col·lectives, l’autora planteja 
com el desastre nuclear posa en 
dubte la nostra visió del món. 
“L’obra no tracta de Txernòbil, sinó 
del món de Txernòbil”, escriu. Va 
trigar vint anys a escriure’l. I afirma 
que sovint tenia la sensació de par-
lar d’un altre planeta o d’estar “ano-
tant el futur”. 

‘TEMPS DE SEGONA MÀ.  
LA FI DE L’HOME ROIG’  
RAIG VERD / ACANTILADO 

És la caiguda de l’Imperi Soviètic a 
través de desenes de mirades creua-
des. Aleksiévitx parla amb el poder i 
amb els que l’obeeixen. Amb els que 
enyoren el passat i els que anhelen 
canvis. Tots ells, però, són fills d’una 
cultura que volia transformar hàbits 
i pensaments. Descriure el final de 
l’home roig és complex, però Aleksié-
vitx narra un fet extraordinari amb la 
música d’una simfonia de veus. 


