
Ramon Simó dirigeix la tensa trobada entre aquestes dues dones amb un passat comú.

DESPRÉS DE CONVERTIR-SE EN UN ACLAMAT FENOMEN LITERARI, ‘PURGA’ RECUPERA ELS SEUS

ORÍGENS TEATRALS I ENS FA VIATJAR FINS A LA SIBÈRIA ENTRE TERRIBLES SECRETS FAMILIARS

Per què el silenci de la mare
s’assembla tant a un crit reprimit?

Visitar els avis era com visitar
unmuseu a l’aire lliure. Això
és el que sentia de petita l’es-
criptora finesa Sofi Oksanen
cada cop que abandonava el
seu país natal en companyia
dels pares (ell, nascut a Fin-
làndia; ella, a Estònia) i tots
plegats enfilaven cap a la ca-
sa en què vivien els iaios ma-
terns, i que formava part d’una
cooperativa agrícola soviètica
ubicada en una perduda zona
rural a l’oest d’Estònia.
Aquell viatge, relativament

curt si el mesurem en quilò-
metres, tenia quelcom de llar-
guíssim viatge a través del
temps: el contrast entre els
carrers de la molt occiden-
tal Hèlsinki dels anys vuitan-
ta (Sofi és nascuda el 1977) i
aquest indret marcat per l’ocu-
pació soviètica d’un petit país
que abans ja havia rebut tam-
bé (les desgràcies mai no arri-
ben soles) l’ocupació nazi re-
sultava abismal. Va ser també
allà on la nostra ara tan cèle-
bre autora va sentir parlar per
primer cop de Sibèria, aquell
altre lloc encara més llunyà a
tots els nivells que tantes per-
sones acabaven visitant ben a
desgrat seu: l’exili i la deporta-
ció (paraules que, com recorda

Oksanen, estaven encara ex-
closes del vocabulari quotidià
en aquells dies) tenen poc a
veure amb el turisme.
I d’aquelles converses i

aquelles visites en va acabar

sortint l’obra teatral recon-
vertida més tard per la matei-
xa autora en novel·la que li ha
proporcionat fama interna-
cional i un grapat de premis.
Una novel·la que, com l’obra
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teatral que ara podrem veure
al TNC dirigida per Ramon
Simó (que ben aviat ens do-
narà notícies sobre el Festi-
val Grec, del qual és també
director) té alhora quelcom
de thriller familiar d’aquells
en què, a poc a poc, es van re-
velant veritats, vincles i cul-
pabilitats gelosament guar-
dats durant massa temps. I no
sempre polítics; també els se-
crets amorosos tenen aquí un
paper destacat.
Diu l’autora que, quan va co-

mençar a gestar aquesta peça,
tenia molt clar que volia que hi
aparegués el tema de la viola-
ció considerada com un crim
de guerra. I ben aviat es va
adonar que el tràfic de perso-
nes era el més semblant a la vi-
olació que ens puguem trobar
per aquests mons del diable.
L’esclava (o l’esclau) sexual
–potser la pitjor versió ima-
ginable de la violació, ja que
aquesta segueix reproduint-se
de forma constant– és ben bé
comparable al treballador (o la
treballadora) que ha caigut en
una xarxa terrible d’explotació
laboral que el té lligat de peus
i mans. Per cert: ara, un grapat
de ben entrenats antics mem-
bres del KGB s’han reciclat
com a proxenetes a gran es-
cala. Us en pot parlar molt bé
la Zara, una noia de vint anys
que està a punt de retrobar-se
amb l’única persona del món
capaç d’explicar-li les raons
del silenci de la seva mare.


