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JUSTO BARRANCO
Barcelona

L a convulsa història
de l’Est d’Europa,
des de l’estalinisme
i les deportacions a
Sibèria fins a les ac

tuals màfies que exploten se
xualment milers de dones,
s’uneixen en una obra mestra
contemporània, la novel∙laPur-
ga (Salamandra) de la finlande
sa Sofi Oksanen. Una història
d’amor, tortures, traïció, dolor i
redempció a través de dues ge
neracions d’una família que
abans de ser novel∙la va ser una
obradeteatre–el seufinalde fet
és diferent– que es representa a
tot el món. I que avui arriba a
Barcelona, a la Sala Petita del
Teatre Nacional de Catalunya,
dirigida per Ramon Simó i pro
tagonitzada per Carme Elias
(Barcelona,1951),quedónavida
aAliide,unaestonianaque,des
prés de la independència del
seu país de l’esfondrada URSS,
viu en una casa de camp plena
d’objectes de l’antic règim per
aïllarse d’un entorn que li re
cordaelqueva ferpersobreviu
re a l’estalinisme. Fins que una
jove que fuig de les màfies de la
prostitució apareix a casa seva.

Fa unsmesos donava vida a
AlgalopaDianaVreeland,tot
poderosa directora de Vogue.
Ara és una dona estoniana de
duríssima vida. Com elegeix
elspersonatges?
No em preocupa com serà fer
los com a actriu, sinó que em
provoquin ecos, ressonàncies.
Quan feia Al galop ja sabia que
faria Purga i em divertia en el
millor sentit donar vida a dues
dones als antípodes, una amb el
glamurdelNovaYorkde la seva
època i l’altra amb aquestes vi
vències tan dures, la invasió, la
tortura, la traïció.Detotamane

ra els personatges no els elegei
xo. No sóc una generadora de
projectes, els directors deci
deixen.

Però ja havia llegit la no
vel∙la abansque la cridessin.
Sabia que existia una obra de
teatre i potser per això vaig lle
gir lanovel∙laquanvaaparèixer.
I en llegirla em va emocionar
profundament perquè et remet
a unes dones amb unes vides
molt difícils i no vaig poder evi
tarpensaren lesdonesde lame
vafamíliadurant laGuerraCivil
i la postguerra. Tampoc no po
dia deixar de pensar què feia jo
l’any 1994mentre a aquesta do

na li passava tot el que li passa.
Hi ha una càrrega emocional
molt forta a l’obra, és la història
d’un amor cec brutal que porta
aquesta dona a fer coses terri
bles enmig d’una situació terri
ble. Em trasbalsava. I vaig pen
sar que el personatge m’aniria
molt bé. I temps després em va
cridar RamonSimó.

Trenca el tòpic que ferse
gran signifiqui per a una dona
tenirpocspapers.
Crecqueperamiésunmoment
ideal, que em trobo a la
frontera de molts personatges,
en una frontera bona i

obrint camins interessants.
Vostè coneix la novel∙la i

l’obra de teatre. Quines dife
rèncieshiha?
La novel∙la completa coses que
l’obra de teatre apunta i Ramon
Simó, que és una enciclopèdia,
ha begut de les dues fonts per
poder muntar l’obra. Però l’es
perit i els personatges són els
mateixos

Lapeça es titulaPurga. Què
s’hineteja?
És la purga de l’amor prohibit
de la protagonista, la purga
d’una delació i, sobretot, el que
es purga és el que som capaços
deferpersobreviure, somcapa
ços de tot, fins i tot de trair la fa
mília.L’obraparladefinsonpot
arribar l’ésser humà. I la purga
és la neteja, aquí la d’un cor
trencat que comença a desblo
quejarse, que té l’oportunitat
de redimirse.

Peròho fa tot per sobreviu
reoho faperamor?
Purgamostra on et poden por
tar les circumstàncies, es pre
gunta on comença l’amor, on la
política i la història, on acaben.
La protagonista fa el que fa per
un amor prohibit, però les cir
cumstàncies històriques la por
ten. I la supervivència desespe
rada. Volem fer el que volem,
però les circumstànciesmanen.
Cometem errors o no en funció
delmomentquevivim, i això ín
timament ho sabem. I tot el que
succeeix aquí es pot extrapolar
a tot el món. A situacions límit,
de perill, de guerra, entre ve
ïns... el que passa és que això ho
sabempels diaris i homiremde
lluny. Unes situacions en les
quals les dones són físicament
lesmésfebles, lesvíctimes, ihan
dedesenvoluparaltresmaneres
de sobreviure. A l’obra es diu
que t’hasd’unir a qui té el poder
perquè només amb qui el té et
podràs sentir segur.!

DAVID RUANO / TNC

Carme Elias en una escena de Purga, que s’estrena avui a al TNC dirigida per Ramon Simó

“Som capaços de tot per
sobreviure”

Carme Elias, actriu, protagonitza ‘Purga’ al TNC

VOLUNTAT I CIRCUMSTÀNCIES

“Cometemerrors
onoenfunciódel
momentquevivim, i
íntimamenthosabem”

CONTRA EL TÒPIC DE L’EDAT

“És unmoment ideal,
em trobo a la
frontera demolts
personatges”

ENTREVISTA

LaDharma inicia
a l’Strenesde
Girona la giradel
seu40èaniversari
Blaumut, JoanMiquel Oliver i Cris
Juanico presenten disc al festival

SÍLVIA OLLER
Girona

Després de quatre anys
d’inactivitat, la com
panyiaElèctricaDhar
ma pujarà avui de nou

als escenaris per donar inici a la
gira de celebració dels seus 40
anys de carrera. Serà el concert
inaugural del Festival Strenes de
Girona, un certamen que en no
més tres anys s’ha convertit en ci
ta ineludible per a molts artistes
catalansquevolenpresentardisc,
començar o culminar gires així
com per a mànagers que volen
promocionar a emergents.
Fins al 25 d’abril se celebraran

una trentena de concerts, entre
ells primícies musicals com les
presentacions de les noves feines
de Joan Miquel Oliver, Blaumut,
Cris Juanico o Macedònia, entre
d’altres.
L’Elèctrica Dharma, pionera

en la fusió de la música tradicio
nal amb jazz, rock i psicodèlia, re
passarà avui en el TeatreMunici
pal deGirona (21 h) les seves qua
tre dècades de trajectòria. “Serà
una gira especial”, reconeixien
els membres del grup el dia de la
presentació del Strenes, el 6 de
febrer. La mort el setembre de
2013 del seu bateria i un dels fun
dadors, Josep Fortuny, en plena
preparació de la gira, va obligar la
companyia a posposar la data
d’inici.
La decisió de començar a Giro

na no ha estat casual. “Estem
molt contents de ferho aquí, ja
que va ser en unamasia de Sarrià
de Dalt –a prop de Girona– on va
néixer Diumenge, el primer disc
de la companyia”, recordava lla

vors Joan Fortuny. L’expectació
per veure el retorn als escenaris
del grup és total. Les entrades es
van esgotar fa dos mesos. Callde
tenes, Torrefarrera, Valls, Canet
de Mar, l’Escala i Sant Feliu de
Guíxols són les altres parades
d’aquesta gira puntual.
L’indie pop de The New Rae

mon, Teràpia de Shock, el Cor
Geriona i l’excantant d’Ojos de
Brujo Marinha, en un espectacle
inèdit ambel guitarristaChicuelo
també han elegit Strenes per pre
sentar les seves noves propostes.
El certamen comptarà també

amb la presentació oficial de
Lax’n’Xics, el nou espectacle fa
miliar de Lax’n’Busto on el grup

del Vendrell revisarà els seus te
mes més populars amb la col∙la
boració de tres corals infantils;
amb la cantant i líder de Pastora,
DoloBeltrán, queactuaràperpri
mera vegada en solitari, o Maika
Makovski, que avançarà alguns
dels temes que formaran part del
seu nou àlbum d’estudi.
Strenes també dóna l’oportuni

tat a joves promeses com Judith
Neddermann, Alba Marbà, Cèlia
Pallí (ha estat telonera de Nelly
Furtado) o el menorquí Leon
manso.
El preude les entrades vadels 5

als 25 euros.!

Promeses comJudith
Neddermann, Alba
Marbà, Cèlia Pallí o
Leonmanso tenen el
seu espai a la cita
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una pequeña casa. un gran secreto. una historia de amor.

www.golem.es/lacasadeltejadorojo YA EN CINES


