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Barcelona ciutat

El Penedès a Barcelona. Degustacions
de vins del Penedès, actuacions mu-
sicals, promoció turística, exposici-
ons i presència de 13 museus.
Passeig Joan de Borbó, Barceloneta
(de 12 a 22.30 hores).

Piknic Electronik Barcelona. Nova ses-
sió d’aquesta cita familiar amb lamú-
sica i els tallers de tota mena. La jor-
nada d’avui està dedicada a França i
intervenen els músics Dj Falcon, Alan
Braxe, The Jaydes (Live) i Will De-
luxe. www.piknicelectronik.es
Jardins Joan Brossa de Montjuïc (de
13 a 22 hores). 13 euros, menors de
12 anys, gratis.

Concert solidari a favor de la Fundació
Manos Providentes, de Cali, Colòmbia.
Concert de piano a càrrec de Yann
Plaza Finis (9 anys) i Candela Elía Mi-
ravalles (7 anys).
Església Sant Gaietà. Consell de Cent,
293 (18 h). Aportació voluntària.

XV Cicle Clàssica a les Corts. El Trio Bar-
roc del Cafè interpreta el programa
Retaule sonor de la dècada de 1710.
Centre cívic Riera Blanca. Riera Blan-
ca, 1-3 (18 hores). 5,89 euros.

Festival de Cinema Bèl·lic. Projecció
de la pel·lícula El puente sobre el Río
Kwai, de David Lean, Estats Units,
1957, VOSE, 161’.
Cinema Aribau (18.30 h). 7 euros.

Verás que todo esmentira. L’humoris-
ta Godoy fa les sis últimes funcions a
Barcelona del seu espectacle.
El Molino. Vila i Vilà, 99 (19 hores).
10 euros.

LasCarasB. Concert de Laura Freijo
amb música de Colum Pettit.
El Arco de la Virgen. Verge, 10 (20.30
hores). 4 euros.

22a Mostra internacional de films de
dones de Barcelona.Projeccions a l’ai-
re lliure. Gratuïtes.
Plaça Salvador Seguí (21.30 hores).

Historia de un amor. Espectacle a càr-
rec d’Ópera y flamenco amb la sopra-
no Elina Furman. De 20 a 49 euros.
Palau de la Música (21.30 hores).

Barcelona

LA GARRIGA (Vallès Oriental)
Mercat de la Cultura.Més de 100 artis-
tes participen en aquest mercat en
què hi haurà pintura i música de tota
mena. Les activitats són gratuïtes.
Plaça de l’Església (tot el dia).

GRANOLLERS (Vallès Oriental)
‘Rèquiem’, de M. Duruflé. Concert de
l’ARSinNOVA Cor de Cambra, amb
Vicenç Prunés, orgue. Dirigeix Pere
Lluís Biosca.
Parròquia de Sant Esteve. Plaça de l’Es-
glésia, 1 (18 hores). 6 euros.

VILANOVA I LA GELTRÚ (Garraf)
Salut d’amour. La violinista Ala Vo-
ronkova, i el mestre Gueràssim Vo-
ronkov al piano, ofereixen un con-
cert de cambra. 10 euros.
Auditori Eduard Toldrà. Olesa de
Bonesvalls, 8 (19 hores).

Girona

CASTELLÓ D’EMPÚRIES (Alt Empordà)
16a Fira del pa. L’existència d’una for-
ta tradició farinera a la població és el
motiu que se celebri aquest mercat
dedicat al pa.
Claustre del convent de Santa Clara -
Ecomuseu-Farinera. Sant Francesc, 5
(De 10 a 20 hores).

GIRONA (Gironès)
Armes i guerra en un vaixell del s. XIX.
Deltebre I. Activitat guiada, pràctica i
teatralitzada en relació al vaixell
Deltebre I. Cal reserva prèvia al telè-
fon 972-202-632 o a l’e-mail:macgi-
ronagalligants.cultura@gencat.cat.
Museu d’Arqueologia de Catalunya.
Santa Llúcia, 8 (12 h). 3,50 euros.

Lleida

TÀRREGA (Urgell)
Nachthexen (Les bruixes de la nit). La
Companyia Teatre Nòmada de Lleida
estrena aquest musical de petit for-
mat. Una obra basada en la història
real del regiment 588 de bombar-
deig nocturn de l’exèrcit rus, conegut
com Les bruixes de la nit, un grup de
dones que van resistir la invasió nazi
durant la Segona Guerra Mundial,
lluitant amb els seus avions.
Teatre Ateneu (19 hores).

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L
a Pepa i la Chelo
són dues heroïnes
contemporànies.
Treballen de cuine-

res en un restaurant de di-
nars barats que, més que de

segona categoria,
és de tercera o de
quarta, i on l’amo
les explota. Amés
a més, una té un
marit que no se
l’estima i a qui no importa
gens, i l’altra s’ha de fer càr-
rec d’una mare malalta i ex-
tremadament possessiva. To-
tes dues es dediquen bàsica-
ment a sobreviure, i la seva
única escapatòria quotidiana
és un serial televisiu titulat
La impostora. Fins que un dia

s’organitza un concurs en
què els guanyadors aniran a
Califòrnia a conèixer els ac-
tors deLa impostora. La Pepa
i la Chelo decideixen que
mouran cel i terra, que lluita-
ran ferotgement per aconse-
guir-ho, que faran l’impossi-
ble per canviar i trobar una

nova vida. “No
són Thelma i Lo-
uise però tenen al-
guna cosa d’elles.
Són amigues de
debò, s’odien, s’es-

timen, estan juntes en elsmo-
ments bons i els dolents”, diu
Joan Negrié, director deMe-
nú del día, una comèdia dra-
màtica que després de presen-
tar-se amb èxit a la Sala Tro-
no de Tarragona arriba ara al
teatre Tantarantana.
Protagonitzada per les ac-

trius Paloma Arza i Carmen
Flores, Menú del día és una
obra creada per la dramatur-
ga Marilia Samper, “i com en
totes les obres de Marilia els
seus personatges empatitzen
molt ambel públic des del pri-
mer moment”, diu Negrié.
“Són personatges molt reco-

neixibles, una ajuda a l’altra i
al revés, quan una està feble
l’altra es fa la forta, s’equili-
bren”, subratlla. I explica que
aquesta “història d’amistat”
té lloc en una escenografia
que mostra la cuina del res-
taurant. Una escenografia
que és un colorit i efectiu col-
lage ambdesenes d’olles, pae-
lles, coladors i tàpers que, da-
vant la falta de pressupost,
han obtingut dels seguidors
de la Sala Trono amb un
anunci a Facebook.c

Paloma Arza i
Carmen
Flores en una
escena de
l’obra Menú
del día
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SALA TRONO

TELÈFONS
ÚTILS

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Âltima Serveis Funeraris ..... 902-230-238

]Dues amigues que treballen de cuineres en un restaurant de quar-
ta categoria i tenen una vida personal bastant lamentable no es
rendeixen i troben un somni pel qual lluitar i donar-ho tot: un con-
curs per conèixer a Califòrnia els actors del seu serial favorit. És la
comèdia dramàtica ‘Menú del día’, al teatre Tantarantana

‘MENÚ DEL DÍA’
Teatre Tantarantana

C/ Flors, 22. Barcelona
Fins al 22 de juny

www.tantarantana.com

Gas Natural ....................... 900-750-750
Fecsa-Endesa ..................... 902-536-536
Manyà 24 h ...................... 93-446-59-59
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El talent s’instal·la a
Barcelona amb ThisWay Up
THE MOST EXTRAORDINARY GLOBAL CEO EVENT OF THE YEAR

El 17 de juny arriba a Barcelona el singular esdeveniment anual This Way Up.
Una trobada en què CEO de tot el món tractaran els problemes clau de les pimes a escala global.
www.thiswayup.eu
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