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Moritz recomana el consum responsable 5,4º

Ho diu el mateix director Ramon
Simó: ‘Purga’ és una gran his-
tòria; una història de violència i
una història d’amor impossible. I
ho ve a dir Sofi Oksanen, l’auto-
ra del text: ‘Purga’ és una obra
que ens parla de la violació en
totes les seves manifestacions.
Entesa en termes específicament
sexuals, per descomptat. Però
també entesa com aquella vio-
lència infringida a qualsevol per-
sona que es veu obligada a anar
a l’exili, o que pateix la depor-
tació, o que resta forçosament
captiva, o que es converteix en
objecte explotat i, si cal, en un
producte objecte de bescanvi. I
aquí hi podríem incloure també
la violació encoberta que accep-
ta amb fàstic més omenys mani-
fest aquella persona que sap que
només convivint amb qui no vol-
dria conviure pot salvar la pell.
Una doble violació que d’una
manera o una altra, es fa pre-
sent en tots els conflictes bèl·lics
i en tots els mecanismes repres-
sius coneguts. Per això mateix la
història de ‘Purga’, encara que

estigui tan lligada a la història
d’Estònia, evoca històries del tot
properes a la nostra pròpia his-
tòria: veient aquests membres
de la resistència que s’amaguen
als boscos i que semblen con-
demnats a l’extinció es fa impos-
sible no pensar en els maquis, de
la mateixa manera que l’home
amagat a l’armari de l’obra ens
fa evocar inevitablement el re-
cord d’aquells vençuts que, fina-
litzada la guerra civil, van optar
per amagar-se a les golfes o als

soterranis, i es van passar anys i
panys sense sortir mai d’una ca-
sa transformada en presó.
Oksanen és del tot conscient

que té entre mans un relat tan
tens com intens, i que aques-
ta tensió i aquesta intensitat
presenten un evident rerefons
polític, s’endinsen per territoris
que provoquen neguit i creen
inquietants paral·lelismes en-
tre el comportament dels estats
totalitaris i el comportament
dels estats que han maquillat el

vell totalitarisme amb fórmules
i pràctiques del tot mafioses. I
per això mateix opta per cons-
truir el seu relat gairebé com
si fos en cert sentit un relat de
misteri que, quan cal, no fa fàs-
tics als recursos melodramàtics
(entesos en el millor sentit de la
paraula; la força expressiva del
melodrama sovint resulta in-
substituïble) i que va revelant el
seu entrellat a poc a poc, mentre
efectua constantment salts tem-
porals. I aquí és on crec que el

muntatge dirigit per Simómos-
tra les seves febleses. La con-
tundència del discurs ens arriba
amb força claredat, però l’emo-
ció de la tragèdia queda opaca,
un xic perduda en la contenció
excessiva. Un xic dispersa en el
mecanisme que visualitza de
formamassa repetitiva els ja as-
senyalats salts temporals, com
si la por que el relat es tornés
confós s’acabés cobrant també
el seu peatge. I un xic encotilla-
da per unes interpretacions a
les quals els manca també en la
majoria dels casos la necessà-
ria temperatura emocional. Fins
i tot l’habitualment esplèndida
Carme Elias, sobre la qual acaba
recaient la funció fonamental
de fer una mica de fil conductor
i restar a l’escenari com a testi-
moni dels seus propis records, es
mostra en aquest cas més eficaç
que veritablement convincent i
fa un d’aquells treballs que lluei-
xen molta caracterització, però
resulten una mica epidèrmics.
Ramon Simó, és cert, ha cons-
truït un muntatge ben rigorós.
Però es diria que el rigor li ha
quedat alhora massa distant.
Teatre Nacional de Catalunya
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER

Carme Elías reviu els tràgics records del seu personatge.


