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‘Purga’ o com sobreviure després de l’infern

–unes imatges que apareixeran pro-
jectades de manera poètica o bé se-
ran narrades en passat per les vícti-
mes– sinó que va haver de casar-se 
amb un antic comunista que li garan-
tís la seguretat (Santi Ricart) i, a so-
bre, la va empènyer a declarar perquè 
deportessin la seva germana amb la 
seva filla a Sibèria. Ho va fer per 
“treure’s el dolor i la vergonya del da-
vant”, explica Simó, per “tornar-se a 
sentir una persona normal” i perquè 
“es pensava que l’amor la salvaria”, 
afegeix. L’Aliide estimava el seu cu-
nyat, un guerriller de la milícia ano-
menada Germans del Bosc que com-

batia contra l’Exèrcit Roig i que man-
tenien ocult en un zulo (Ernest Ville-
gas). Quan la persecució es tornarà 
més dura, però, la història d’amor 
també tindrà un final tràgic. I, amb 
tot això, Molins planteja la gran pre-
gunta: “Com pot sobreviure al dia a 
dia algú que ha viscut el terror, que té 
l’infern a dins?” 

El mirall de totes les guerres 
Sofi Oksanen, de pare finès i mare 
estoniana, va ficar el dit a totes les 
llagues, amb Purga, que va ser un 
text teatral abans de convertir-se en 
una novel·la de gran èxit a tot Eu-

ropa a partir del 2008 (aquí edita-
da per La Magrana el 2011), després 
en pel·lícula i en òpera. L’obra obli-
ga a revisar el passat del continent, 
però també els fonaments sobre els 
quals s’ha construït la democràcia 
actual a Europa. “La Zara arriba a 
l’únic racó del món on creu que la 
poden ajudar”, afirma Simó, perquè 
la persegueixen dos mafiosos que 
simbolitzen tant la vella Rússia (un 
veterà agent del KGB interpretat 
per Jordi Martínez) com els sequa-
ços que pretenen fer negoci amb la 
democràcia (Pep Ambrós). “El trà-
fic de persones de l’URSS és una re-
alitat i una metàfora dura de la se-
va desintegració”, diu el director, 
que adverteix que l’obra té un final 
diferent del llibre, per decisió de 
l’autora. “És més dur i conseqüent, 
menys efectista i heroic”.  

Per Ramon Simó l’obra ha de ser-
vir per rellegir “des d’un punt de vis-
ta crític la segona meitat del segle 
XX, perquè hi ha coses que encara 
no les hem estudiat, i aquest text 
n’és una interpretació possible”. A 
tot l’equip de l’obra, el text els ha re-
mès a la situació que han viscut més 
de prop: la Guerra Civil. “És una 
obra sobre la violència exercida 
contra les dones però també és una 
obra sobre com el poder et fa fer co-
ses que no faries. Hi ha una frase a la 
peça que diu: «Només qui té el po-
der et farà sentir segur». Si l’apli-
quem a la nostra societat, entenem 
que es voti segons què. La por fa 
prendre decisions estranyes i que 
ens acomodem a certes situacions”, 
adverteix el director.e

Carme Elias és Aliide de gran i Maria Molins és el mateix personatge de jove. A terra, el 
seu amant, un guerriller interpretat per Ernest Villegas. TNC

Ramon Simó dirigeix al TNC l’obra de Sofi Oksanen sobre l’opressió en l’Estònia estalinista 
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Quan el director Ramon Simó ha de 
parlar de Purga comença inevita-
blement per desgranar l’argument 
enrevessat, fragmentari i tràgic que 
ressegueix la vida de la protagonis-
ta de l’obra de Sofi Oksanen. La bru-
tal història de l’Aliide és resultat in-
destriable de l’època que li va tocar 
viure, l’ocupació russa d’Estònia. La 
política marcarà la pell d’aquesta 
dona, que es veu obligada a prendre 
decisions vitals, qüestionables i 
censurables, per poder sobreviure 
i mantenir l’esperança de l’amor.  

Les ferides d’una ja vella Aliide es 
reobren quan apareix al pati de casa 
seva la Zara, una jove maltractada 
que fuig de les màfies de proxenetes 
(Andrea Portella). És el 1992, després 
de la independència d’Estònia, i re-
sulta que aquella noia que està sent 
carn de canó és la néta de la germa-
na de l’Aliide. S’obre el bagul dels re-
cords. Un gran flash-back conduirà 
l’espectador als sis anys fatídics que 
van del 1947 al 1953: de la primera 
tortura que va patir la dona a mans 
del poder soviètic –que el 1944 havia 
envaït, militaritzat i russificat el pa-
ís després de l’ocupació nazi– fins a la 
mort de Stalin i les posteriors mesu-
res de desestalinització implantades 
per Nikita Khrusxov.  

Carme Elias interpreta l’Aliide ve-
lla que rememora el martiri que va 
viure en el passat. Maria Molins és 
aquella Aliide jove que no només va 
ser torturada i obligada a torturar 
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Gertrudis tornen a la festa 
amb el disc ‘Quinze15XV’

descàrrega lliure a la seva web, que 
aplega quinze cançons que expli-
quen la història d’aquest grup nas-
cut a la Garriga fa quinze anys: d’El 
meu germà i Carita de rosa a Cha-
uen, Bilbo, Barcelona i Samarreta, 
l’única peça que han tornat a enre-
gistrar per afegir-hi les col·laboraci-
ons d’Alguer Miquel, de Txarango, 
i Adrià Salas, de La Pegatina.  

Hereus de la festa major 
“Amb la parada hem entès millor 
què és Gertrudis. Abans acabava 
sent tot el que ens sortia del cap, i 
ara sabem que l’essència és l’ener-
gia i el caràcter festiu. Gertrudis és 
una festa nostra i també de la gent, 
i això no es pot perdre. Vull dir que 
el tema introspectiu te l’has de guar-
dar per a altres projectes”, assegu-
ra Ciurans, que precisament va des-
tinar aquest material menys extra-
vertit al projecte La Colònia.  

El recopilatori Quinze15XV fun-
ciona com a retrat d’una formació  PROMO ARTS MUSIC 

que va sorgir del so mestís que va fer 
forat a Barcelona a finals dels 90, 
quan “Dusminguet va obrir totes les 
portes” i la rumba catalana va ama-
rar músics molt joves que no venien 
d’un entorn rumber. Tanmateix, 
Ciurans també reconeix que són he-
reus “d’una història que no és la de 
Barcelona, sinó la de la festa major”. 
“Al cap i a la fi, el que fem són can-
çons nostres però fetes com les fe-
ien l’Orquestra Plateria i La Salse-
ta del Poble Sec. I l’arrel rumbera 
l’hem agafat perquè ens agrada 
molt, però nosaltres som hereus del 
so mestís”, afegeix Ciurans.  

Ara són Gertrudis els que tenen 
hereus com Txarango i La Pegatina, 
bandes que donen continuïtat a una 
manera de fer. “Tant l’Alguer com 
l’Adrià ens diuen que venien als 
nostres concerts i que som una me-
na de referent per a ells”, diu Acedo. 
Però no hi ha intenció de quedar-se 
en el passat, i els Gertrudis ja parlen 
de preparar nou material. “Publi-
quem un recopilatori i sembla que 
tanquem una etapa, però si fem un 
altre disc partirem de la mateixa 
premissa”, adverteix Freire. “Ens ve 
de gust fer jugar amb coses festives”, 
conclou Ciurans.e
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“Ens faltava alguna cosa a la vida”, 
diu Eduard Acebo. I els seus com-
panys al grup Gertrudis, Xavi Ciu-
rans i Xavi Freire, hi estan d’acord. 
Tres anys després d’haver plegat ve-
les, tornen amb un disc recopilato-
ri, Quinze15XV, i una gira de quin-
ze concerts que començarà oficial-
ment a la sala Apolo de Barcelona 
el 9 de maig. “No era un adéu defini-
tiu, sinó més aviat un descans”, re-
corda Freire. Tocava trencar la ru-
tina de treballar un disc, treure’l, fer 
una gira i preparar el següent. Per 
això, després de la gira de Tripolar 
(2011), van “desconnectar”. “Fins 
que l’Edu ens va enviar un mail di-
ent-nos si ens hi fotíem. I tots vam 
dir que sí”, explica Freire.  

El retorn, que ells mateixos des-
criuen com Gertrudis fent un ho-
menatge a Gertrudis, és un disc, en 
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Violència 
“La por  
fa prendre 
decisions 
estranyes”, 
diu el director


