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NOVEL·LA JUVENIL 

Premi La Caixa/
Plataforma per a 
Clara Cortés
La noia madrilenya de 18 anys Clara 
Cortés ha guanyat, gràcies a Al final 
de la calle 118, el premi La Caixa/Plata-
forma de novel·la juvenil, dotat amb 
3.000 euros. L’obra narra la relació 
de dues germanes òrfenes, una que 
mira d’obrir-se camí com a model i 
una altra que exerceix la prostitu-
ció perquè totes dues puguin viure. 
Excepcionalment, per la seva quali-
tat, s’ha premiat també la novel·la 
fantàstica La chica del león negro, d’Al-
ba Quintas.

MOTIUS PERSONALS

El director del 
Cor del Liceu 
deixa el càrrec
El fins ara director del Cor del Liceu, 
Peter Burian, ha deixat el seu càrrec 
per «motius estrictament personals 
i familiars» i ha sigut substituït tem-
poralment per la seva assistent, Con-
xita Garcia, segons un comunicat fet 
públic per la institució barcelonina. 
Burian, que va assumir la direcció del 
cor fa només uns mesos, el juliol del 
2014, ha tornat a la seva ciutat natal, 
Viena.

33 Andrea Portella (esquerra) i Carme Elías, a ‘Purga’.
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ESTRENA D’UN DRAMA AL TNC

En situacions límit, la majoria dels 
éssers humans opten per sobreviu-
re. Els ideals i la dignitat es difumi-
nen davant la por a qualsevol for-
ça capaç de subjugar ments i cos-
sos. És una història que es repeteix. 
L’implacable poder repressor del 
règim estalinista va utilitzar la por 
i la crueltat per controlar l’URSS i 
els països adjacents que es van sot-
metre a les seves directrius. Les se-
ves tàctiques per sotmetre la pobla-
ció no disten gaire de les que exer-

ceixen les màfies que trafiquen amb 
persones. Sofi Oksanen, autora esto-
niofinlandesa, ho deixa clar a Purga, 
una obra dura que Ramon Simó es-
trena demà a la Sala Petita del TNC. 
 Les seves protagonistas són Aliide 
(Carme Elías), una dona gran que ha 
viscut l’Estònia soviètica, i Zara (An-
drea Portella), una noia jove que ha 
escapat dels que l’explotaven sexu-
alment i es refugia a casa d’Aliide. La 
història de Zara farà reviure a Aliide 
vells fantasmes del passat. Purga co-
mença i acaba el 1992, un any des-
prés de la independència d’Estònia i 
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tres després de la caiguda del mur 
de Berlín. 
 «L’obra està molt ben construï-
da», assenyala Simó. El director del 
muntatge va arribar al text teatral 
després de llegir primer la novel-
la, escrita a posteriori i converti-
da en fenomen literari europeu. 
«Aquesta obra ha suposat un enor-
me treball intern personal per a les 
actrius, que després hem hagut de 
contenir i anar esculpint», comen-
ta. El director utilitza imatges de 
vídeo per mostrar els nombrosos 
flashbacks, amb records poc agra-
dables. «No volia fer-me còmpli-
ce de la violència i convertir-la en 
espectacle, sinó que l’espectador 
la veiés amb certa distància i re-
flexionés», diu Simó. «Aquesta és 
una història complexa sobre la ne-
cessitat de sobreviure. Parla de la 
dificultat de mullar-se en un món 
complicat on la tendència és acos-
tar-se al poder». Ningú hi és immu-
ne, recorda. «¿Per què la gent se-
gueix votant un partit si sap que és 
corrupte?». H 

L’estratègia 
de la por
Ramon Simó dirigeix ‘Purga’, una dura obra basada 
en la novel·la de Sofi Oksanen sobre l’herència estalinista

Una jutge ordena enviar 
peces del MNAC a Aragó
3La Generalitat i el museu recorreran el veredicte d’un jutjat d’Osca
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L
es obres comprades per la 
Generalitat de Catalunya el 
1983 i 1992, i pel Museu Na-
cional d’Art de Catalunya 

(MNAC) el 1994 a l’orde Santjoanista 
del Reial Monestir de Sixena (Osca), 
s’han de tornar als seus anteriors pro-
pietaris i s’han de restituir al seu em-
plaçament original, segons la sentèn-
cia publicada ahir pel Jutjat de Pri-
mera Instància d’Osca davant la 
demanda que al seu dia va presentar 
el Govern d’Aragó. La jutge, María del 
Carmen Aznar, basa la seva decisió 
en el fet que el Reial Monestir de Sixe-
na va ser declarat monument nacio-
nal el 1923, i per tant va passar a ser 
bé d’interès cultural el 1985, estatus 
que comporta que es consideri el mo-
nestir com un conjunt indivisible, 
també pel que fa als  elements decora-
tius que el completen, i per tant la 
sentència afirma que l’alienació «és 
nul·la de ple dret». 
 Es tracta d’un centenar de peces, 
entre fragments de pintura, llibres, 
casulles i altres objectes que no es 
mostren a la col·lecció permanent del 
museu i que el Govern aragonès va-
lora en 49.855.000 milions de pesse-
tes (299.634 euros). Peces que de mo-
ment no sortiran del MNAC, els res-
ponsables del qual, juntament amb 
la Generalitat, afirmen que recorre-
ran la sentència perquè consideren 
la compra completament legal. Es 
dóna el cas, a més, que les mateixes 

peces compten amb una sentèn-
cia favorable a Catalunya del Tri-
bunal Constitucional. Aquest, el 
2012, va declarar nul·les les dues 
disposicions presentades pels go-
vernants aragonesos, el 1998, en 
què plantejaven el dret de retrac-
te d’aquesta comunitat. No va dir 
res sobre si les obres eren o no part 
indivisible del monestir, compe-
tència de la justícia ordinària. 
 Si es compleix l’actual sentèn-
cia, es donaria la paradoxa que 
les propietàries a les quals es re-
fereix el veredicte, les monges 
Santjoanistes del Monestir de 
Villanueva, ja no existeixen (en-
cara que formalment l’orde no 
es va donar de baixa quan es van 
traslladar a Valldoreix). I que al 
monestir de Sixena actualment 
hi ha una orde de clausura, les 
Germanes de Betlem, que hi res-
tringeixen l’entrada. 
 
PROCESSOS PARAL·LELS / El litigi se-
gueix un procés diferent del re-
curs posat en marxa el 2013, pels 
mateixos demandants, recla-
mant al MNAC la devolució dels 
frescos de la sala capitular del ma-
teix monestir. Peces que s’expo-
sen des del 1960 al Palau Nacio-
nal, on van arribar en dipòsit el 
1940 al ser rescatades per Josep 
Gudiol després d’un incendi en 
plena guerra civil. Aquesta de-
manda està al mateix jutjat que 
la que ara s’ha resolt. H

DISPUTA PEL PATRIMONI PROCEDENT DEL MONESTIR DE SIXENA

33 A dalt, els frescos de Sixena que són objecte d’un litigi sobre el qual encara 
no hi ha sentència; a sota, una de les pintures afectades per la decisió.

         


