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Sergi Amat estrena al Sol un «thriller 
teatral» amb aires de Tarantino
El televisiu actor sabadellenc n’ha fet una exitosa prèvia a la Sala Beckett

L’actor i director sabadellenc Sergi Amat a Pell de Porc, l’obra que aquest divendres estrena a la sala petita del Teatre del Sol

Professor a l ’Institut del Teatre, Sergi Amat (Saba
dell, 1972) ha actuat més davant les càmeres que 
als escenaris. Aquest divendres estrena al teatre, 
el del Sol en concret, un thriller teatral» molt cine
matogràfic, proper als Cohén o Tarantino.

JOSEP ACHE

L'estrena de Pell de Porc, 
que així es titu la , ve precedida 
per l ’èxit que el primer tast,

REDACCIÓN

BARBERÀ -  Con el reciente CD 
Dos orillas -D isco  de Oro en 
menos de 24  horas y de Pla
tino en dos sem anas- y justo  
después de su gira por México, 
el cantante barcelonés Antonio 
Orozco apadrina este viernes 
día 21  el inicio de la campaña 
navideña en el Baricentro de 
Barberà del Vallès.

El centro comercial acogerá 
a las 17 .30h  un encuentro con

tan sois la primera m eita t de 
l'obra, va obtenir al festival 
Croquis de la Sala Beckett, la 
primavera passada. Croquis, 
precisament, presenta obres

los 10  ganadores del concurso 
de Facebook y a las 18 .3 0  se 
dará inicio al evento con la 
encendida de luces con la pre
sencia de Orozco.

La tarde estará amenizada 
por la emisora Los 40  Principa
les, que conducirá el acto con 
Víctor de la Torre. Baricentro 
tiene muchas sopresas estos 
días, como una pista de pati
naje, ta lleres infantiles, jazz 
en directo y la acción solidaria 
«Troba el follet» ■

inèdites en producció. Però 
ometent-ne el final. I fa que el 
públic especuli al respecte.

Com a thriller, i per tant amb 
l’oportú component d 'intriga, 
Pell de Porc hi jugava amb cert 
avantatge. L’obra ha estat es
crita pel rubinenc Imanol Fer
nández, que forma en el repar
tim ent jun t amb Dani Codina i 
el propi Sergi Amat, que a més 
n ’assumeix la direcció escèni
ca. Part de la producció s ’ha

FLAIXOS

►  La soprano 
sabadellenca Laia 
Cladellas a Belles Arts

El cicle quinzenal de 
concerts de clàssica a 
l'auditori de l ’Acadèmia 
de Belles Arts acull 
aquest dijous (19h) la 
soprano sabadellenca Laia 
Cladellas amb un programa 
de líed, sarsuela i òpera 
amb tem es al voltant de 
l ’amor, titu la t Emocions 
líriques. Miquel Garcia 
l’acompanya al piano.

►  «Arraianos», d’Eloy 
Enciso, al documental 
de Cineclub

L’ Imperial continua aquest 
dijous (20 i 22.30h) 
amb el cicle de Cineclub 
Sabadell, que projecta 
a la secció especial 
Cinema Documental el 
film Arraianos (Arraianos, 
2012), d ’Eloy Enciso.
Una crònica sobre un 
petit poble s ituat entre 
la frontera de Galícia i 
Portugal, form at per una 
comunitat rural que es

efectuat a L’Estruch. I a Sergi 
Amat li fa «molta il·lusió que 
l’estrena sigui aquest diven
dres (22h) a la sala petita del 
Teatre del Sol (Sol, 99).

De l’atur a fer segrestos
«L’espai és ideal, és Sabadell 
i Ramon Ribalta (del Teatre del 
Sol) és un gran home de teatre, 
a més d ’un amic. Ens va dema
nar que vinguéssim aquí a fer 
la estrena, sense ni haver-l’hi

Laia Cladellas

resisteix a desaparèixer.

►  $il De Castro, en los 
monólogos de los viernes 
en el Gríffin

Alta, pelirroja, espigada, 
tatuada, muy moderna...
La actual presentadora del 
Valencia Comedy Club, Sil De 
Castro, auténtica farandulera, 
actriz, malabarista, 
cuentacuentos, cómica, 
animadora, cabaretera... 
protagoniza el ciclo de 
monólogos de este viernes en 
el Griffin (23 .30h; La Segarra. 
25). Por otra parte, el Griffin

m  i

El disco «Dos orillas» de Orozco ha llegado a Disco de Platino

Antonio Orozco abre la 
Navidad en Baricentro

demanat nosaltres», agraeix 
Sergi Amat. Però l ’eventual 
opinió de Ramon Ribalta, evi
dentment valuosa, només és 
un indici de l ’efecte que pot 
fe r en el públic. La compan
yia que encapçala Sergi Amat, 
Brou de ’Arts, espera que l’èxit 
de taquilla obligui a prorrogar 
e ls dos caps de setmana pro
gramats d ’entrada.

La història de Pell de Porc 
és la de tres homes en atur 
i entram pats pels deutes que 
aprofitant el Halloween es 
disfressen de porcs i, un cop 
d isfresats, fan un segrest i 
s ’enduen el segrestat a casa. 
L’acció se situa a Irlanda. Com 
que no son ben bé profesionals 
de la delinqüència, la situació 
se ’ls hi en va de les mans. Per 
aquí entrarien els punts de vio
lència, sobretot verbal però no 
tan sols, que podria fer pensar 
en les exageracions dels Co
hén o Tarantino.

De la pantalla a l’escena
Sergi Amat no defuig la compa
ració. «El cine ha anat m olt al 
teatre i, és cert, aquest Pell de 
Porc vol anar del teatre al cine
ma, fent el trànsit a l'inrevés», 
diu. Entre e ls treballs de 
l ’actor sabadellenc per la gran 
pantalla es compta el th riller 
El secreto de los 24 escalones 
(2012), de Santiago Lapeira 
i, un altre detall sabadellenc, 
banda sonora de Jordi Cubino. 
A TV3 ha treballa t a Laberint 
d ’Ombres, Temps de Silenci o 
La Riera, entre d ’a ltres pro
duccions. I TVE-Catalunya va 
presentar el magazine cultural 
Continuarà. Però actor al cap i 
la fi, enyora l'escenari. I també 
Sabadell ■

trae otra vez este sábado a la 
joven catante Laura Rama con 
su padre, Emilio Rama.

«M.I.E.R.D.A.», 
estrena del dijous al teatre  
L’Altemativa
Entre aquest dijous (22h) 
i diumenge es presenta a 
L'Alternativa l’obra de teatre 
M.I.E.R.D.A. (Mientras Intento 
Escenas y Recuerdos De 
Amor), sobre les vides de nou 
personatges, que es troben 
de sobte amb situacions que 
surten del seu control. Ho 
dirigeixen Nathalia Paolini i 
Sergio Naranjo.

Nou «Glop de Teatre» 
a la Bodega Coca
Aquest divendres tornen els 
«Glops de teatre» a la Bodega 
Coca del carrer Brutau amb 
l’estrena de la popular peça 
de 20 m inuts «El Coach», 
amb els actors Gabi Jiménez 
Martin. Adrià Freijo, i escrita i 
dirigida pel üuch Ubach. Com 
sempre, hi haurà tres passis, 
concretament a les 20.15,
21 i 21 .4 5  hores.


