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SVETLANAALEKS IEvN" ¯

"En

cada

hi ha un tro
de Putin"
La premi Nobel ~s a Barcelona per participar a Kosmopolis i a
Literal. Molt crltica arab el periodisme "banal", alerta que
Rfissia viu un "momentmolt perillds"

.o.~...,

Silvia Marimon

aposta de la premi
Nobel bielorussa
Svetlana Aleksi4vitx
(Stanislav, 1948)
molt alta. Ella mateixa s’ha definit en mds d’una ocasid
coma historiadora de l’~nima. Molt
crltica ambel periodisme banal, defensa la import~ncia de fer-se moltes preguntes, d’aprendre constantment, de ser amic de la persona amb
qui es conversa per poder obrir portes, tancades amb molts panys, que
amaguen records inconscients. No
ha perdut l’anhel d’aprendre: despr4s de dedicar trenta anys a escriure sobre la "utopia roja" ara est~
preparant un nou llibre
sobre
l’amor. "Tinc dificultats per parlar
de l’amor ambels homes. Contesten
de manera molt simple perb el problema no sdn ells sind que sdc jo,
perqu~ no formulo les preguntes
correctes. He de cr4ixer. He de crear noves antenes per poder captar
coses", assegura.
AleksiGvitxds des d’ahir a Barcelona per participar a Kosmopolis
dimecres dialogarh ambl’escriptor
FrancescSerGs al CCCBia Literal,
la fira del llibre critic que vol retiexionar sobre el mdn actual per
transformar-lo avui ales 19 h a la
Fabra i Coats . Ahir, en la seva trobada amb la premsa, l’autora bielorussa va fer moltes reflexions que
demostren que ha fet un llarg recorregut ambels testimonis que ha entrevistat. Guanyar el Nobel no l’ha
let menys humil.
L’escriptora v, olia ser periodista
des de petita: "Es una voeacid que
tenia des que era una nena, perqu~
estimava el meupare [el pare va estudiar periodisme per6 es va haver
de guanyar la vida tom a mestre en
un poble petit] i volia set tom ell",
explica. A la facultat, perb, va tenir
la primera deeepci6. "La formaei6
era molt gen~rica, parlhvem de tot
i de res. Hemde ser autodidactes,

L~

hemd’aprendre tota la vida", diu.
"El periodisme parla de coses banals. Per saber, t’has de renovar
constantment", afegeix.

/

"EL PODER
DE LA
PROPAGANDA
El millor premi,un record
La recerca d’Aleksi~vitx per escriu- I~S TAN GRAN
re la seva excepcional "enciclop~dia QUE LA GENT
sobre la utopia roja" va comen~ar ACCEPTA
arab les veus femenines de la Segona UNAGUERRA
Guerra Mundial i va aeabar arab el FRATRICIDA"
final de l’imperi sovi~tic. Acada llibre hiha dedicat molts anys i moltes 1
entrevistes. Ambcada entrevistat
s’hi ha passat moltes hores. La seva
~s una feina delicada i lenta: "Cada
persona ~s corn un cofre, ho t~ tot
all~ guardat i ho has d’anar traient
fins a tenir una veritat nova", explica. Per extreure aquests records soterrats, assegura que entrevistadora
i entrevistat s’han hagut d’alliberar
de prejudicis i c~nonsestablerts. "El
millor premi, m6s que guanyar el
Nobel, ~s quan algfl em diu alguna
cosa que ni tan sols recordava, de la
qual ni tan sols era conscient", diu.
"AEls nois dezinc vaig parlar ambun
oficial que havia estat a l’Afganistan.
Ell em justificava tota l’estona la

guerra. Emdeia que la guerra era
una qfiestid de rivalitats. Per aturar
totes aquestes banalitats li vaig dir
com podia estar disposat a fer de
D~uiprendrevides. Ellvacomen~ar
a canviar, vampassar a una altra dimensid", afegeLx.
A l’obra de l’autora bielorussa hi
ha moltes veus. I ~s a tray’s dels
seus sentiments -passions, desitjos, tristesa, p~rdua, gelosia, esperan~a, patiment, resignacid...- que
l’autora explica el rastre d’una
guerra, el desastre de Txernbbil o
qu~ succeeix quan l’home sovigtic
topa amb el capitalisme. "Les persones petites, les del carter, sdn les

DE LA II GUEI/IIA MUNDIAL A LA I I DE L IMPERI SOVIE tiC
"LA GUENIRANO TIENE
ROSTRODE HUIER"
DEBATE
Aleksi~vitxva recGrrerun
centenarde poblacions
intentant convEncer
les
donesperquEparlessin
de la sevaexperi~nciaa
la SegonaGuerraMundial. Nova ser f~cil perquE
~s unaexperiEnciamolt [ntima. A
cadadonala va entrevistardiverses vegades."SGcunaretratista
insistent",
diua I’inici del Ilibre.

"ELS NOIS DE ZINC"
[~AIGVFI~D/ DFBATE
Aquestaobra va encendre
els veteransde la incursi6
russaa I’Afganistan(19791985) i airs c~rrecs de
I’ex~rcit,perqu~
els soldats
rasos, infermeres,prostitutes, mares
i fills ambqui
vaparlarAleksi~vitx
notenien res a veureambels heroisque
venienels reportatgestelevisius.
Erenhomes
i donesalsqualslaguerra haviadestrossat
la vida.
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SVETIANAALEI~qI~VI TX AL
CCCB, ON DIMECRES
PARTICIPAP~ A
KOSMOPOLIS.
c~LI~,~,TSET
que m’interessen. Ells s6n el material de la hist6ria per6 mai poden
expressar-se, fer sentir la seva veu.
Cap persona hauria de desapar~i-

que van sortir de les nostres ~nimes", as segura. "El poder el van agafar els lladres, uns lladres que s’han
repartit la riquesa del pals. Somihvemun socialisme amb una cara huNo~s f~cil explicar eltrencament mana, no esthvem preparats per a
de la Uni6 Sovi6tica o qu~ implica un m6ncruel. Ningfl tenia cap pla’,
viure rants anys sota una dictadura. afegeix.
Ni tan sols qu~ significa el comunisLa premi Nobel tem qu~ pot pasme. "La idea comunista tornar~ ales sat en un futur immediat: "El gonostres vides", afirma la premi No- vern s’ha fet c6mplice de l’Esgl6sia
bel. Ara per ara, per6, Aleksi6vitx i apel.len als instints m~sb~sics de
creu que no s’esth preparat ni soci- la gent, a l’enveja, a l’odi... Intento
alment ni econbmicament. No t6 no mirar la televisi6 russa, per6
gaire esperances sobre el futur m6s quan la miro m’horroritzo per corn
immediat. ’Namv6ncer el comunis- justifiquen una guerra entre germe per6 ara hemde veure les rates
mans. E1 m6shorrible ~s que la gent

ho accepta. E1 poder de la propaganda ~s tan gran que lagent acceptauna guerra fratricida. Putin ~s un
Putin col.lectiu. En cada rus hi ha
un tros de Putin. La gent se sent humiliada, enganyada i no sap qui en
t6 la culpa. Als anys noranta vam
perdre la possibilitat d’assolir la llibertat", explica.
"Moltes coses a P~flssia recorden
l’Alemanya dels anys 30, quan va
apar6ixer el nazisme. Hi ha la, mateixa sensaci6 d’humiliaci6. Es un
momentmolt perill6s. Putin practica eljudo: viurh molts anys, per tant,
aix6 va per llarg", diu arab un deix
d’ironia.~

"L/t PREGJtRIJtDE TXERNll)BIL"
RAIGVERD/ DEBATE

"TEHPS DE SEGONl114it.
Lii FI |E L’HOHEIIOIG"
RAIGVERD/ ACANTILADO

I~s unasuccessi6
de monblegs
de les
victimessilenciadesde Txernbbil.
MESenll~ de les tragediesindividuals i col.lectives, rautoraplanteja
comel desastre nuclear posa en
dubte la nostra visi6 del m6n.
"L’obranotracta de Txernbbil,sine
del mende Txern6bir’, escriu. Va
trigar vint anysa escriure’l.I afirma
quesovinttenia la sensaciE
de parlar d’unaltre planetao d’estar"a norant el futur".

I~s la caigudade I’lmperi SoviEtica
travEsde desenes
de miradescreuades. AleksiEvitx
parla ambel poderi
ambels queI’obeeixen.Ambels que
enyorenel passati els queanhelen
canvis.Totsells, per6,s6nfills d’una
cultura quevolia transformar
h~bits
i pensaments.
Descriureel final de
rhome
roig Escomplex,
per6AleksiEvitx narraunfet extraordinari
ambla
m0sicad’unasimfoniade veus.

