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TeatrepunkLa PussyRiotMaria Aliókhina
presenta ‘Riot days’, un espectacle basat
en la novel∙la autobiogràfica delmateix títol

ActivismeRiot
aOccident
MONTSEVIRGILI
Rússia, malgrat la policromia de
iots, cases de luxe i vacances a Eu
ropa d’alguns, encara ens la imagi
nem del color i el tacte de l’acer:
fred i inabastable en el seu herme
tisme. Per això, quan les tres in
tegrants de les Pussy Riot es van
plantar a l’altar de la catedral del
Crist Salvador, el febrer del 2012,
amb els seus vestits i passamunta
nyes virolats, estaven sacsejant no
tantsolslasocietatrussasinólaidea
quelarestadelmóntenimd’ella.La
dissidència va trobar el seu millor
aliatenlaculturapop.Aquellmani
fest de protesta el podia entendre
tothom,isobretotelpodia llegiroc
cident: l’eufòria del punk contra la

grisor de l’acer. A cop de guitarra,
mentre cantaven allò de “Mare de
Déu, fes foraPutin” i “VergeMaria,
festefeminista”,esconquerialalli
bertat deprotestar i unamanerade
ferho. El cost personal per aque
lles noies, que llavors tenien 24
anys, va ser alt. Sobretot per les ca
resmés visibles delmoviment: Na
dejda Tolokónnikova, Maria Alió
khina i Iekaterina Samutsévitx. El
trio d’activistes eren condemnades
a dos anys d’empresonament per
“desordres públics basats en mo
tius antireligiosos”. Només Samut
sévitx va evitar la presó per un re
curs de la seva advocada. Tolokón
nikova i Aliókhina van passar vint
iun mesos tancades en diverses

amb l’altra cara més coneguda de
les Pussy Riot, Maria Aliókhina. El
tàndem també va aparèixer a un
dels capítols de la tercera tempora
da de House of Cards, la sèrie de
Netflix.
Desqueva sortir de lapresó,Ali

ókhina ha dedicat els seus dies a
recordar comvaviure en captivitat
i denunciar la situació dels artistes
queesconverteixenenpresospolí
ticsaRússia.Hohaexplicatcomac
triu principal aBurning doors, obra
de teatrequehagiratdurantmesos
perEuropaiAustràlia.Itambéamb
Riot days, una novel∙la autobiogrà
fica en la qual descriu, amb detalls,
ladetenció,eljudiciielsgairebédos
anys d’internament a una presó de
Siberia. D’aquest volum, i sota el
mateix títol, n’ha sortit l’espectacle
que presenta Aliókhina. L’especta

cle, que ja s’ha vist alsEstatsUnits i
Anglaterra, ésunaproposta teatral,
documental ipoètica,enquèlaveu,
un saxo i les imatges es fusionenen
una espècie de rave techno punk
que resumeix la lluita deAliókhina
per la llibertatd’expressió.
HBO, Netflix, gires per Europa,

Estats Units i Austràlia, cançons
antiTrump i samarretes flores
cents que es venen arreu del món
per denunciar la situació dels drets
humansaRússia.Qui faemprenyar
Putindesdecasa? |

PussyRiot
RiotDays
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presons russes, fins que a finals del
2013, per una amnistia, en motiu
dels Jocs d’Hivern de Sotxi, a Rús
sia, van ser alliberades. Fins aquí la
història que va omplir els diaris
d’Occident i va convertirles en
presoneres de consciència per or
ganitzacions com Amnistia Inter
nacional i una majoria de músics i
artistesqueveien l’actituddePutin
comunavenjançapersonal.
Encaraqueelpunklesvadonara

conèixer al món i el seu nom exis
teix en clara referència al movi
ment feminista musical de les riot
grrrl dels anys noranta aWashing
ton DC, l’univers de les activistes
russes vede la performance artísti
ca. Abans de ser un grupdeprotes
ta, únicament femení i feminista,
formavenpartdel col∙lectiuartístic
Voina.Eldocumentald’HBOPussy
riot. Una pregaria punk fa un repàs
delessevesaccionsdeprotesta,des
d’efusiuspetonsalspoliciesdelme
tro de Moscou, que busquen la in
comoditatdelsagents,finsaperfor
mances ambescenesde sexeenviu
perdenunciarelpatriarcaten laso
cietat russa.
Per això és impossible dissociar

en el seu activisme la música de la
posada en escena. Les sonoritats
punks i desafiants dels seus inicis
handonatpas,enelsdarrersanys,a
un pop electrònic sofisticat, la ma
joria en anglès, que signa el col∙lec
tiu, però on Nàdia Tolokónnikova
ocupaunpapermoltpreponderant
en uns vídeos que podria, ambmés
mitjans, signar Rihanna. D’aquesta
factoria n’han sortit temes com
Make America Great Again, contra
la candidaturadeTrumpa lapresi
dència dels Estats Units, o I can’t
breathe dedicada a Eric Garner, el
noiquevamorirescanyatamansde
la policia de Nova York. És en
aquest vídeo on Nàdia Tolokón
nikova comparteix protagonisme

Una proposta teatral,
documental i poètica,
sobre la detenció,
el judici i la presó
de les activistes russes

A l’esquerra, Maria Alyokhina. A baix,
una imatge característica de les Pussy Riot
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