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Gràcies als seus relats i novel·les, Anna 
Starobínets (Moscou, 1978) és conegu-
da com “la reina russa de l’horror”. La 
glàndula d’Ícar –traduïda per Miquel 
Cabal Guarro i publicada per Mai Més 
Llibres– és el primer tast que els lectors 
catalans poden fer de la seva obra, pode-
rosa, sense esperança i torturada. Gui-
onista i narradora, Starobínets ha visitat 
Barcelona per parlar de literatura, po-
lítica i vida. Conversar-hi permet cons-
tatar que el seu periple personal és tant 
o més devastador que les històries que 
neixen del seu cap.  

L’inici de la invasió russa d’Ucraïna va 
marcar un abans i un després en la teva 
vida, oi? 
Tenia un bitllet d’avió per anar a Sri Lan-
ka. Hi havia d’anar per documentar-me 
per a un llibre infantil que estava escri-
vint. Havia de fer una expedició amb bi-
òlegs per observar animals, plantes car-
nívores i el paisatge. Sempre que escric 
sobre qualsevol cosa necessito veure 
abans com és i quina olor fa. Només ai-
xí puc convèncer el lector que tot allò 
que explico és real. 

En aquells moments, la realitat potser 
superava la ficció... 
Vaig córrer al banc per treure tots els di-
ners que hi tenia. No era cap gran quan-
titat: els escriptors no som precisament 
rics. Vaig comprar bitllets per als meus 
fills i vam marxar tots tres a Sri Lanka. 
De cop, el viatge per documentar-me 
s’havia convertit en unes vacances es-
tranyes. Hi havíem de passar dotze dies. 

Devia ser angoixant, el compte enrere 
per a la tornada a Rússia. 
Mentre érem a Sri Lanka llegia les no-
tícies i anaven empitjorant. Em vaig 
adonar que no tornaríem. Estàvem en-
voltats de micos, cocodrils i flors exube-
rants. Tenia la sensació que estava ma-
lalta, amb febre... 
 
On us vau instal·lar, finalment?  
Vaig triar Geòrgia perquè molts dels 
meus amics hi havien marxat. Em va 
semblar important conservar un cercle 
social mínim.  

No tornareu al vostre país? 

Anna Starobínets

“Cada vegada que torno a Rússia 
tinc por d’acabar a la presó”

Escriptora i guionista

Jordi  
Nopca

passat. Els meus fills només em tenen a 
mi, seria terrible per a ells si això passés. 
L’última vegada que vaig anar a Moscou 
hi havia la fira del llibre. El seu director 
va demanar que retiressin els meus lli-
bres perquè no soc una persona lleial al 
govern. El pitjor no va ser això, sinó l’en-
trada al país. A la duana em van aturar. 
Els policies van examinar el meu passa-
port i van estar murmurant una estona. 
Em van tenir allà una hora. Vaig passar 
els tres dies a Moscou atemorida. Esta-
va segura que quan tornés a l’aeroport 
no em deixarien sortir de Rússia. Però 
llavors no va passar res de res. 

¿La guerra actual apareixerà al teu pro-
per llibre? 
Sí. Serà una novel·la a l’estil de Les cròni-
ques de Nàrnia i d’El laberint del faune. 
La realitat es divideix en dues: en una, 
la real, hi ha una guerra; l’altra és fantàs-
tica, però es relaciona amb la primera. El 
personatge principal del llibre serà un 
noi que està en contra d’aquesta guer-
ra, que és la de Rússia i Ucraïna. Quan va 
començar la invasió hi va haver molts 
adolescents que van sortir a protestar 
al carrer. A molts els van apallissar i de-
tenir, i d’altres van marxar fora del pa-
ís. Són una generació perduda, perquè 
encara que la guerra s’acabi –guanyi qui 
guanyi– no tindran enlloc on tornar. 

Després de llegir La glàndula d’Ícar, 
que vas publicar en rus el 2013, m’ado-
no que aquesta mirada desesperança-
da cap a la societat ve de lluny. 
Sí. El llibre és un recull de distopies, i 
aquest gènere literari implica que tot 
acaba malament. Sempre hi ha un heroi 
que es rebel·la contra el sistema –el tro-
ba injust–, però al final acaba perdent. 
Ha d’obeir. Reintegrar-se al sistema. És 
un gènere literari fosc, però m’encanta. 
 
Una dècada després, ¿encara et sents 
a prop de l’estat d’ànim amb què vas es-
criure La glàndula d’Ícar? 
No crec que hagi canviat gaire. La meva 
última novel·la es diu El turó de les brui-
xes [2022] i la protagonitzen un grup de 
dones que es converteixen en guineus a 
la Manxúria del 1945. Està inspirada en 
les huli jing, criatures mítiques xineses. 

Les metamorfosis són presents en 
molts relats teus. 
És un tema que m’obsessiona. Hi ha un 
llibre de Bulgàkov, Cor de gos, que em 

CRISTINA CALDERER

Fins que el règim no canviï, no. Des que 
vaig marxar he anat a Moscou dues ve-
gades. El meu pare té 88 anys. La meva 
mare, 81. Ells ja no poden anar enlloc, 
són massa grans per a l’exili. L’única ma-
nera que tinc d’estar-hi en contacte 
abans que morin és anar-los a veure. Pe-
rò viatjar a Rússia és perillós, per a mi. 

L’any passat vaig fer algunes declaraci-
ons públiques i em va arribar que soc a 
les llistes dels enemics de l’estat. 

Què et podria passar, per ser enemiga 
del règim? 
Cada vegada que torno a Rússia tinc por 
d’acabar a la presó. A alguns amics els ha 
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Yishai Sarid (Tel-Aviv, 1965) coneix bé 
l’exèrcit. Abans de ser advocat, perio-
dista i escriptor, va fer el servei obliga-
tori, com la majoria d’israelians, i va 
treballar a intel·ligència. A Victoriosa 
(Club Editor / Sigilo), traduïda al cata-
là per Roser Lluch, mostra les interio-
ritats d’aquest exèrcit que tan bé co-
neix, i deixa entreveure la mentalitat 
d’una societat que fa dècades que està 
en estat de guerra. És valent, perquè 
parla de temes que molts prefereixen 
evitar. Ho fa a través d’un personatge 
femení, una psicòloga que prepara els 
soldats perquè no s’ensorrin a l’hora de 
matar. Sarid és també autor d’El mons-
tre de la memòria (2020), on reflexiona 
sobre com Israel afronta el record de 
l’Holocaust, i Limassol (2009).  

¿Què recorda del seu pas per l’exèrcit 
i com l’ha influït aquesta experiència 
a l’hora d’escriure? 
Encara tinc molt present la meva expe-
riència a l’exèrcit. Vaig fer el servei obli-
gatori quan pràcticament era un adoles-
cent, l’edat en què la majoria de nois i no-
ies s’enamoren. A l’exèrcit tot està molt 
controlat, no tens gaire llibertat, però 
també vius moltes aventures, et donen 
una responsabilitat i fas molts amics. 
Les teves obligacions no acaben amb el 
servei obligatori. Fins als 45 anys he ha-

gut de servir a l’exèrcit, almenys un mes 
a l’any. La meva filla també ha fet el ser-
vei obligatori. L’exèrcit, de fet, és una 
part central de la nostra societat.  

Es pot ser pacifista a Israel? 
No, perquè et destruirien. Jo soc d’es-
querres, però no soc cap ingenu. Ni els pa-
lestins són uns sants ni nosaltres som el 
dimoni. Tots tenim la nostra part de res-
ponsabilitat en aquesta guerra tan llarga. 
El problema és que la majoria de palestins 
i israelians ho volen tot, no volen compar-
tir. I, a més, cada cop tothom és més reli-
giós i això encara ho complica tot més.  

Al llibre, l’Abigail li diu al seu fill: “No 
tinguis por de disparar, després ja tre-
ballarem per solucionar les conseqüèn-
cies”. És possible evitar el trauma? 
És gairebé impossible. Tots els estudis 
psicològics demostren que ningú surt 
immune després de combatre. Sempre 
hi ha danys mentals: algunes vegades 
poden ser greus i fer que sigui molt di-
fícil tenir una vida normal; en altres ca-
sos la vida continua perquè els comba-
tents aprenen a conviure amb les conse-
qüències. Però el dany és allà.  

¿Realment és possible convèncer algú 
perquè mati i no senti remordiments? 
Això és el que fan els exèrcits. Hi ha mol-
ta investigació, molts estudis, molts psi-
còlegs dedicats a això. Hi ha diferents 
tècniques. Primer, per exemple, com ex-
plico al llibre, fas responsable algú altre, 

el teu comandant. Tu no prens la deci-
sió de matar. L’altra és deshumanitzar 
l’enemic, com van fer els americans al 
Vietnam.  

L’Abigail diu que s’utilitza la volun-
tat dels soldats per demostrar la seva 
virilitat per manipular-los. ¿La tes-
tosterona et fa millor soldat? 
És una qüestió interessant. Molts nois 
joves van a missions de combat no per 
patriotisme sinó per demostrar la se-
va masculinitat. Tanmateix, les dues 
darreres dècades moltes més dones 
s’han incorporat voluntàriament a mis-
sions de combat. Per tant, la testostero-
na potser no hi té gaire a veure.  

¿Les feministes lluiten per fer el mateix 
que els homes o per canviar l’exèrcit? 
No, no volen canviar res. Volen fer les 
mateixes missions que els homes, i si és 
necessari, matar com ho fan els homes.  

Ha de ser esgotador tants anys de 
guerra per a tothom. 
Sí, i la gent ha perdut l’esperança que 
pugui arribar la pau. Tenim un govern 
d’extrema dreta i això no vol dir que, 
de sobte, l’electorat s’hagi tornat de 
dretes. Ha estat un procés que ha du-
rat anys. Els Acords d’Oslo [es van fir-
mar el 1993] eren la gran esperança i 
van acabar amb atacs violents de les 
dues bandes. Només hi pot haver es-
perança si canvien radicalment els lí-
ders palestins i israelians.  

¿Hi ha diferències entre pares i ma-
res a l’hora de deixar anar els fills a 
l’exèrcit? 
No existirien els exèrcits si les mares no 
els donessin suport. Potser és una re-
alitat poc agradable de sentir perquè 
pensem en les mares com a éssers amo-
rosos i compassius, però les mares tam-
bé poden ser molt dures a Israel.  

Què és un psicòpata positiu? 
Algú que és capaç de matar sense dub-
tar i sense remordiments. Es calcula 
que és un 1% de la població. Són els 
herois d’una guerra. I diem que són 
positius perquè poden tenir vides 
normals. !

Yishai Sarid

“Els exèrcits no 
existirien si les mares 
no els donessin suport”

Escriptor. Publica ‘Victoriosa’

va impressionar quan era adolescent. 
Podríem dir que és una novel·la de cièn-
cia-ficció metafòrica. Bulgàkov volia es-
criure sobre el nou proletariat soviètic 
que va arribar al poder i, en la seva opi-
nió, ho va arruïnar tot. Al llibre, un ci-
entífic agafa un gos de carrer i li posa un 
tros de cervell d’un alcohòlic. El gos co-
mença a canviar. Es va convertint en una 
persona, però primitiva i desagradable.  

Als teus relats també hi ha intervenci-
ons quirúrgiques trasbalsadores. Pas-
sa a La glàndula d’Ícar, on un home, per 
deixar de ser infidel a la seva parella, 
passa pel quiròfan. 
Se’m va ocórrer després de castrar el gat. 
Ell tenia sis anys i sempre havia estat 
tranquil, però vam canviar de pis i lla-
vors va començar a pixar-se per tot ar-
reu: volia marcar territori. La meva fi-
lla va agafar asma per culpa de l’olor que 
el gat deixava per tot el pis. Després de 
castrar-lo, el gat va perdre totalment la 
seva personalitat. Estava absent i apàtic. 

¿Era una advertència, aquest relat, so-
bre el control creixent de les nostres vi-
des per part de les autoritats? 
Els homes del relat són agressius i bus-
quen la guerra, abans de treure’s la glàn-

dula d’Ícar. Quan ja 
no la tenen es tor-
nen obedients i 
deixen de ser con-
flictius. El nostre 
món és pitjor. Vo-
lem una societat 
obedient i confor-
mista en alguns as-
pectes, i per tant la 
controlem, però al-
hora també la vo-
lem agressiva. Pre-
ferim tenir soldats 
que grangers pací-
fics. Preferim la 
guerra. 

El llibre més controvertit que has pu-
blicat és el més personal que has escrit, 
Tienes que mirar (2017; Impedimenta), 
on explicaves el procés d’avortar. 
No escriuré mai més res basat en la me-
va pròpia vida. El periodisme i la litera-
tura sempre han estat molt separats, per 
a mi. El periodisme explica la realitat. La 
literatura em serveix per construir 
mons imaginaris.  

Al llibre denuncies el tracte que vas re-
bre d’alguns metges. La reacció social 
va ser molt dura. 
Em criticaven obertament, homes i do-
nes. Deien que havia escrit aquell llibre 
per airejar els meus draps bruts. Que 
hauria d’haver callat. En paral·lel rebia 
mostres de suport, sempre en privat. 
 
Vas perdre molts amics. 
Sí, molts. 

Fins i tot una família de veïns escrip-
tors, a partir de la publicació del llibre, 
et giraven la cara quan coincidíeu. 
Ara aquests veïns estan a favor de Putin. 
Moltes de les veus crítiques amb Tienes 
que mirar s’han posicionat a favor de la 
guerra i del règim actual. Hi veig una 
connexió. Són persones en contra de les 
persones. En contra de la humanitat. !

Sílvia  
Marimon Molas

“Els joves 
russos que 
han marxat 
del país  
són una 
generació 
perduda”

EFE


