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La premiNobelde Literatura, la bielorussaSvetlanaAleksi vitx, a Barcelona
per participaren els festivals Literal (avui) i Kosmopolis
(18 de maig)

Am b veu

de dones

Llui$Llort
Svetlana Aleksi~vitx, nascudael :~948a Bielorfissia,
on ~s persona non grata i
els seus llibres estan prohibits, ~s el darrer premi
Nobelde Literatura. ]~s a
Barcelona per participar
en elLiteral (avui ales 7 de
de la tarda) i el Kosmopolis (18 de maig, tamb~ales
7),i ahir va oferir unaroda
de premsa al CCCB.
DavidCasti]lo entrevistaAleksidvitx en profunditat al Cultura de diumenge, per6 fern un aperitin
amb el que va ex:plicar
ahir. ]~s una persona amb
una base sSlida corn a periodista: "$5c periodista,
el meupare tamb~ho era.
Va set la mevavocaci5 des Svetlana
Alek$1~vltx
ambVicen~Villatoro, director del CCCB,
i SimOn
V~zquez,
coordinador
deLiteral ¯ JosEP
LOSADA
de sempre perqu~ estimapor~estancades, per obrirva molt el manpare ivolia
les dones. Quanes parla de tes quatre. Cada persona
El suplement
ser corn ell. Els estudis de
les ique apareguin records la guerra, els homesho jus- vol trobar un sentit ala seCuItu ra d’aquest que ni somconscients de tifiqnen tot, les dones va vida, i aixi surt la inforperiodisme eren massa generics i per aix5 calla ser
cal seure a parlar
diuen el que ds: assassimaci6, que ~s periodisme,
diumenge
inclou tenir,
corn un amic. Jo mai porto nar." I hiva afegir: "Araes- per6 despr~s apareix la ]imolt autodidacta."
u naentrevista
a preguntes preparades." I cric un llibre sobre l’amor. teratura, que parla dels
Ha entrevistat centenars de persones alllarg de la premiNobel
t~ prefer~ncia per parlar
Emvaig reunir amb tres
misteris de la vida."
arab danes: ’~¢alg comen- dones i un quart d~ora
la seva vida, per6 arab un
La seva visi5 cl"itica del
comunismelava obligar a
m~tode concret: "La nos~ar a escriure literatura a despr~s est~tvem parlant
partir del que m’expliquen obertament del tema, toexiliar-se: "$6c d’una getra memSria t~ moltes

neraci6 que ja negava el
comunisme.Laidea ds bonica, per6 no est~vempreparats per aix6, no es va
ap]icar b~ a Rfissia. Enca~ no tenim possibilitats
d’aconseguir que tothom
sigui felix. Vamv~ncer el
monstre del comunismei
ara hem de conviure amb
les rates que van sor~ir de
la nostra fininm. Durant
una ~poca no lfi va haver
poder i se’] van apropiar
els lladres. I ara els oligarques tornan al poder perqu8 no volen perdre el que
Van robar."

"El sistema sovi~tic autoritarivainculcar la por a
diverses generacions,i encara existeix la por de dir
el que penses, tot i que ara
no ~s tan cruel corn en el
temps dels meuspares", hi
va afegir la Nobel.
"Per trobar la mevaveu
segueixo un cami molt intffitiu, tot i quemalhetingut la intenci6 de trobar La
meva veu, sin6 de con~ixer temes que m’interessen", diu, i a m~st~ la mestl"ia de saber transmetre
aquests coneixements en
els seus llibres. ¯

