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QUÈ PASSA AMB... ‘Purga’

Carme Elias i Maria Molins 
protagonitzen una de les obres 
de teatre més espaterrants que 
s’han escrit a Europa en els 
últims anys, Purga, de la 
nlandesa o  sanen  a 

novel·la, editada aquí per RBA, va 
trencar esquemes i mapes 
mentals fa cinc anys. Ramon 
Simó la dirigeix al TNC i ens en 
dóna tres detalls. 

t ia e tre e   i e  
sanen plante a una estranya 

coexistència entre el passat i el 
present a través de la 
protagonista, Aliide. Com, 
després de la Segona Guerra 
Mundial, fa tot el que pot per 
sobreviure i, quan creu que tot ja 
ha passat, apareix la jove Zara, 
que obre la caixa dels trons. A 
l’obra fem un recorregut pel 
segle XX, amb els nazis, els 

comunistes i l’arribada de la 
democràcia, que al Bàltic va 
quedar exempli cada amb les 
xarxes de trà c de prostitutes .

rimer a er o ra e teatre 
“Vaig llegir la novel·la i em va 
semblar molt bèstia, molt 
salvatge, per la manera crua que 
tenia de descriure els 
personatges i aquesta falta 
d’objectivitat. Després vaig 
saber que Purga va ser primer 
una obra de teatre i que sanen 
va canviar el nal .

om a  ra ui me
“Hi ha la història de la repressió, 
la dels emparedats –els homes 
que eren amagats a casa–, la 
presència d’un exèrcit invasor, 
vencedors i vençuts, la imposició 
de la cultura soviètica per sobre 
de l’estoniana”. –A.G.
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