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La pregària de Txernòbil  d’....Svetlana  Aleksiévitx  

    
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

L’AUTORA:  
 
Svetlana Aleksiévitx (1948) va néixer a la 

ciutat ucraïnesa de Stanislav, llavors a la 

Unió Soviètica, on el seu pare estava 

destinat com a militar. De mare ucraïnesa i 

pare bielorús, va créixer a Bielorússia. El 

1972 es va llicenciar en periodisme a la 

Universitat de Minsk, ciutat on va treballar 

com a professora i en diferents diaris. A la 

mateixa ciutat va exercir de corresponsal de la revista literària Neman. 

Aleksiévitx va forjar la seva carrera periodística entrevistant testimonis de la majoria d'esdeveniments dramàtics del 

país, com la Segona Guerra mundial, la Guerra afganosoviètica, la caiguda de la Unió Soviètica i l'accident de 

Txernòbil. Perseguida pel règim de Lukaixenko, va abandonar Bielorússia el 2000. La Xarxa Internacional de Ciutats 

de Refugi va oferir-li asil i durant la dècada següent va viure a París, Göteborg i Berlín. El 2011 Aleksiévitx va tornar a 

Minsk.  I va rebre el premi Nobel de Literatura l’any 2015. Es donà la circumstància que feia un segle que no s’havia 

premiat un escriptor de no-ficció. 

Els seus llibres es consideren una crònica literària de la història emocional de l'era soviètica i postsoviètica. Entre les 

seves obres, destaquen Els nois del zinc, un testimoni en primera persona de la Guerra de l'Afganistan, i Pregària de 

Txernòbil, una història oral molt elogiada sobre la catàstrofe. Així descriu l'autora la temàtica de les seves obres: 

«Si hom mira enrere en el conjunt de la nostra història, tant soviètica com postsoviètica, és una enorme fossa 

comuna i un bany de sang. Un diàleg etern dels botxins i les víctimes. Els maleïts assumptes russos: què s'ha de fer i 

qui s'ha de culpar. La revolució, els gulags, la Segona Guerra mundial i la Guerra afganosoviètica amagades a la gent, 

la caiguda del gran imperi, la caiguda de la gegant terra socialista, la terra de la utopia, i ara un repte de dimensions 

còsmiques: Txernòbil. És un repte per a tots els éssers vius de la Terra. Tal és la nostra història. I aquest és el tema 

dels meus llibres, aquest és el meu camí, els meus cercles de l'infern, de persona a persona.» 

Aleksiévitx ha creat del seu propi gènere literari que els crítics han anomenat la «novel•la de veus», amb el qual 

explica els fets més transcendentals de la Unió Soviètica vistos amb els ulls de la gent comuna per revelar un nou 

món de sensacions en la literatura. El seu primer llibre, La guerra no té rostre de dona es va publicar el 1985. Es va 

reeditar repetidament i se'n van vendre més de dos milions de còpies. L’obra es compon de monòlegs de dones que 
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han viscut la guerra parlant sobre aspectes de la Segona Guerra mundial que no s'havien explicat abans. Un altre 

llibre, Els últims testimonis, descriu els records personals dels nens durant el temps de guerra. 

El 1993, va publicar 'Encisats per la mort', un llibre sobre els suïcidis arran de la caiguda de la Unió Soviètica. Moltes 

persones es van sentir inseparables de la ideologia comunista i no van poder acceptar el nou ordre i la història 

recentment interpretada. En el llibre Temps de segona mà. La fi de l'home roig(2013), parla dels últims vint anys de 

la història de Rússia i de com el final del règim soviètic ha afectat persones que creien fermament que aquest règim 

era l'única forma ètica de vida. 

Els llibres d'Aleksiévitx s'han publicat en dinou països, inclosos Estats Units, Alemanya, Regne Unit, Japó, Suècia, 

França, Xina, Vietnam, Bulgària i l'Índia. És autora de vint-i-un guions de documentals i tres obres de teatre, 

interpretades a França, Alemanya i Bulgària. 

 

L’OBRA: 
 
Els solos i corals entonats per aquells afectats personalment per Txernòbil fan sentir una proximitat esgarrifosa a 

l’abast total del desastre de Txernòbil. La veu de l’esposa d’un bomber a qui se li va impedir visitar-lo perquè era un 

perillós objecte radioactiu. La veu confosa d’una grangera anciana que no comprèn per què ha d’abandonar el seu 

poble: «Per què marxar? Aquí s’hi està bé. Tot creix, tot floreix». El cor de veus dels soldats de la patrulla de neteja a 

qui els ha costat anys entendre per què les noies no els volen fer l’amor. El començament i el final del llibre estan 

marcats pels monòlegs d’unes «veus humanes solitàries», les veus de dues dones que tingueren cura dels seus 

marits fins que aquests moriren d’enverinament per radiació, veient els cossos d’ells trencar-se literalment. 

Alexiévitx emfatitza amb raó que aquest no és pas un llibre sobre 

Txernòbil, sinó sobre les conseqüències de Txernòbil, sobre gent que 

viu en una nova realitat que encara no ha estat entesa. Aquells que 

visqueren Txernòbil són els supervivents de la Tercera Guerra 

Mundial. En aquest món hostil «tot sembla completament normal, el 

mal s’amaga ... 

 

Per saber-ne més 
 
http://www.letraslibres.com/mexico/revista/entrevista-svetlana-

alexievich-solo-el-amor-puede-salvar-los-que-estan-contagiados-

por-la-ira 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sZKopISSPZQ   

 

http://www.elmundo.es/cultura/2016/05/17/573a05de46163fc0378b4619.html 


