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LITERATURA

’Laidea
comunista
tornar’, diu
Aleksi vitx
¯ Diu que est~ cansada d’ella
mateixa despr~s deviatjar ~nt
despr~s d’obtenir el Premi
Nobel de Literatura el 2Ol
5.
No obstant aix6, la bielorus
sa Svetlana Aleksi&itx va orefir ahir a Barcelona una llargufssima roda de premsa, en
la qual va deixar frases com
aquesta: <<Laidea comunista
tornar~ ales nostres vides,,.
Ambvocaci6 de periodista des que era una nena, l’escriptora explic~ que ha passat trenta anys escrivint el
que anomena l"Enciclopbdia de la Utopia Roja’, amb
llibres comLa guerra no td cara de dona, Els nois de zinc o
La fi de l"Homosovieticus’, en
els quals recull, a trav~s de
veus an6nimes, la vida del
~,socialisme quotidih>, dels
filtims cent anys.
La intel.lectual
assegurh
que,grhcies ala seva experibncia d’exiliada a pfffsos comSu~cia, Alemanyai Fran~a, ha
vist, especialment al pals escandinau,,~molt socialisme,,,
que es nora en qfiestions com
lajust fcia o la politicafiscal, cosa que la porta a pensar que
~quan una societat es troba
en una etapa d’evolucid de la
conscibncia arriba a elements
del socialisme~,. <d~sper aquest
motiu que no podemdir que el
socialisme sigui una idea dolenta, el que era dolenta era la
versi6 russa,,, afegL
~xern~bil
Sobre l’accident nuclear a la
central de Txern6bil que explica a Veus de Txernbbil, manifesth que, encara que l’dsset humgcreu que ho t~ tot
sota control, ~<notot ho ester,>. L’home<<pensaqueen el
seu enfrontament amb la naturalesa t~ possibilitats de
guanyar, per6 no es pot gua
nyar la guerra contra la naturalesa,,, considerh.
Respecte als seus projectes literaris,avanqfi que est~escrivint un llibre sobre l’amor,
que,juntament amb la mort,
s6n, segons la seva opini6, les
qiiestions m~simportants per
ales persones. Sobre aquest
punt,revel~ que t~ dificultat s
per parlar d’aix6 ambels homes, perqu~ no sap <,qu~ pot
preguntar-los,,.
Svetlana Aleksi~vitx ~s a
Barcelona per presentar la se
va obra, editada en castell~
per Acantilado i Debat, i en
catal~ per RaigVerd.Avui,dissabte, participar~ en la Fira
Literal, i dimecres, en el festivalliterati
Kosmopolisque
organitza el Centre de CulturaContempor~niade
Bar
celona (CCCB).

