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El Nadal arriba abans d’hora
al Centre Catòlic amb ‘Fum,
fum, fum’ de Jordi Sánchez
Falta més d’un mes perquè
es comencin a notar a la ciutat els senyals de que s’acosten les festes de Nadal, però
el Teatre del Centre Catòlic
s’ha avançat al calendari i
els dies 13, a les 21h, i 14 a
les 19h, presenta l’obra Fum,
fum, fum, de Jordi Sánchez,
escenificada pel grup In the6
us, sorgit de l’escola Capsa
de Somnis.
L’obra no és apta per a menors de 13 anys i explica les peripècies de Mateu i Raquel, que,
en lloc de celebrar el Nadal “al
seu corral”, han tingut la pensada
de passar les festes a la casa
d‘estiueig. La cosa s’embolica
qual Arnau, el seu fill, els presenta la seva núvia, Beth, una noia
decidida que xocarà frontalment
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A Cinema
9 de novembre, 18,
G 20.30h i 22.40h. Un film
16 de novembre,
E falado.
18, 20.30h i 22.40h. L’ultiN mo bacio. Rambla Cinemes
(Rbla. Just Oliveras, 20).
D 11 de novembre, 19h. Cide Cinema Negre. HaA cle
na-bi, de Takeshi Kitano.
18 de novembre, 19h.
Mulholland Drive, de David
Lynch. CC la Bòbila (pl. de
la Bòbila, 1).

Conferències
9 de novembre, 19.30h.
Reportatge: l’Assaig fotogràfic, amb Sergi Reboredo
CC la Bòbila (pl. Bòbila, 1).

Biblioteques
10 de novembre, 19.30h.
Salvador Dalí, l’home amb
Lali Bas Dalí, neboda de
Dalí i Ricard Mas. CC Tecla
Sala (av. Josep Tarradellas,
44).
10 de novembre, 19.30h.
Expedicions arqueològiques a Egipte. Can Sumarro (Riera de l’Escorxador).

Música
12 de novembre, 23h.
Quimi Portet. Salamandra
(av. Carrilet, 301).
14 de novembre, 12h.
XIX aniversari Tot Bellvitge. Sardanes amb la Nova
del Vallès (Bellvitge).
20 de novembre, 19h.
XIII Aniversari de la Unión
Extremeña amb Casa Gallega de L’H; Amantes i
Unión Extremeña. CC la
Torrassa. (Mare de Déu
dels Desemparats 87).

amb la seva sogra i amb l’entorn
familiar del seu xicot.
Fum, fum, fum és una obra
divertida que qüestiona els precaris equilibris familiars i posa al
descobert la hipocresia agònica
de les relacions de parella. És la
segona obra del grup In the6 us,
que van coincidir en la posada en
escena d’El diari d’Anna Frank.
Fum, fum, fum és de Jordi
Sánchez, un dels autors contemporanis més representats del mo-

ment. Entre les seves obres hi ha
algunes de prou conegudes, com
Mareig, Sóc lletja, la cinematogràfica Krampack i Excuses, que
amb la sèrie televisiva Plats Bruts,
Joel Joan i el mateix Jordi Sánchez, ha assolit un gran èxit.
El grup In the6 us està format,
entre d’altres, per Ester Piera, Javier Otero, Xavier Monrós, Ester
Corujo, Txell Pallàs i Xavier Ríos, i
dirigit per Laura Codina i Marta
González. # MARGA SOLÉ

GABRIEL CAZADO

És l’autor de ‘Mareig’, ‘Sóc lletja’, ‘Krampack’ i ‘Excuses’

La companyia In the6 us en un moment de l’assaig

