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ESPECTACLES

Santi Ricart, amb Maria Molins (la jove Aliide) Pep Ambrós (esquerra) i Jordi Martínez, els dos proxenetes

«Purga», un èxit de Sofi Oksanen sobre 
les cicatrius de Testalinisme i les màfies
Els sabadellencs Santi Ricart i Pep Ambrós són des d’ahir a la Sala Petita del TNG
El Teatre Nacional de Catalunya (INC) estrenava 
ahir a la Sala Petita Purga, un best-seller de la 
finesa-estoniana Sofi Oksanen (1977) que va 
ser primera obra de teatre i després novel·la. 
L'adaptació de Ramon Simó inclou els actors 
sabadellencs Santi Ricart i Pep Ambrós.

CARLES GASCÓN

És una peça «dura, poc ama
ble», coincideixen Ambrós i 
Ricart, però amb una història 
molt interessant sobre les 
«cicatrius» que han deixat les 
invasions a Estonia -soviètica 
i alemanya- unides per dues 
generacions amb la xacra de 
les màfies als anys 90, moltes 
nodrides per antics membres 
del KGB.

Una noia que ha escapat 
d ’aquestes màfies, que la 
volen explotar sexualment, 
arriba d ’amagat a la casa de 
la germana de la seva àvia. 
la qual està reclosa al camp 
envoltada d 'objectes de l'an
tic règim. «No és per atzar que 
arriba allà -explicava ahir Pep 
Ambrós, poques hores abans 
de l'estrena, a D .S.-. I l'es ta t 
en què es troba la noia fa que 
Aliide recordi l'època que què 
els russos van entrar a Esto
nia».

Flaixbacks
Aquest personatge prota
gonista està interpretat per 
Carme Elias i Maria Molins, 
la primera de gran i la segona 
de jove. Tot plegat funciona 
amb flaixbacks i «els records 
entrecreuats amb el present»,

explica Ambrós, que fa el 
paper d 'un dels dos proxene
tes, Paxa. L’altre és Lavrenti, 
interpretat per Jordi Martínez.

Santi Ricart és el marit de 
la protagonista en les evoca- 
ions del passat. L'actor des
taca «les dosis d'intriga» que 
fan que l'espectador «es vagi 
enganxant». I és que aviat es 
veu que els personatges «viuen 
en la mentida» i a mida que es 
van fent revelacions la història 
«avança de forma frenètica».

El muntatge parteix de l'obra 
teatral original (prèvia a la 
novel·la, a l’ inrevés de l'habi
tual) però el director Ramon 
Simó n 'ha fe t una adaptació 
(amb algun element del llibre) 
per aquesta producció del TNC 
i Bitó Produccions, que estarà 
en carte ll fins el 3 de maig.

«Equip fantàstic»
Pep Ambrós, que està ten in t un 
any molt fructífer (Lliure de Grà
cia, dos papers al TNC...) està 
content per ('«equip fantàstic» 
del muntatge i haver treballat 
amb «un director excepcional» 
com Ramon Simó. «Brutal», 
conclou.

Pel que fa al seu paper, el 
de botxí (és un dels proxene
tes que inicien la persecució 
de la noia quan ha escapat del

Carme Elias, la protagonista

prostíbul), diu que «podrien ser 
els mateixos botxins soviètics, 
representen la por».

Un dels atractius serà gau
dir de la veterana Carme Elias 
en aquest personatge «molt 
potent», Aliide Truu. Una dona 
marcada en cos i ànima pels 
esdeveniments produïts entre

REDACCIÓ

Per escalfar motors de cara 
al juny, l'Em bassa’t ha organi
tzat uns concerts-vermuts en 
diumenge a càrrec de veus 
femenines al M irador del 
Museu del Gas, en un diàleg 
amb un conegut periodista 
musical.

Una novetat que obren

1947  i 1953, que troben el 
seu origen en la tortura i les 
seves conseqüències socia ls 
i morals. Ella volia oblidar el 
que va viure i el patiment, però 
la memòria es desperta.

Violència
Ramon Simó escriu al res
pecte: «De vegades, les 
poques vegades que expli
quem històries tan profunda
ment humanes com aquesta, 
tan íntimes i alhora tan lligades 
a la gran història del món, ens 
preguntem si, en representar
ies, no ens fem còmplices de 
la violència que transmeten». I 
planteja: «Com representar la 
violència sense fer-se'n còm
plice? Com respectar el dolor i 
la passió de les persones que 
han viscut experiències com 
aquestes sense tenir la sensa-

demà (12h) les cantants Lu 
Rois i Judit Neddermann amb 
Pere Mas (TV3). Seguiran el 
19  d ’abril Nuu i Núria Graham 
(solo) amb Bruno Sokolowicz 
(scannerFM) i el 2 6  abril Wind 
Atlas i Rombo amb Júlia Ber
tran (Canal 33). L'aforament 
és lim ita t i les sessions indivi
duals valen 5 euros amb con
sumició de Moritz inclosa ■

ció que només les utilitzem per 
crear un «bon» espectacle?».

El repartim ent es completa 
amb Ernest Villegas i Andrea 
Portella. Joan Alavedra signa 
la composició musical.

Cal recordar que l’autora, 
Sofi Oksanen, que escriu en 
finès, comparteix amb Roberto 
Saviano el premi del Llibre 
Europeu que atorga el Parla
ment Europeu i el 2013  va ser 
la primera dona del seu país 
guardonada amb el Premi Nòr
dic de l'Acadèmia Sueca pel 
conjunt de la seva obra.

També ha merescut el Premi 
Fémina Estranger i el Premi 
FNAC a França. La drama- 
turga i novel·lista, nascuda a 
Finlàndia de família estoniana, 
ja  és una de les figures més 
destacades de la seva genera
ció ■

I L  FRANCO

La sabadellenca Lu Rois

Vermut amb Lu Rois 
i Judit Neddermann
Cita de l’Embassa’t al Museu del Gas


