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Dues cuineres en un restaurant. 
Una d’elles viu amb la mare i no 
té gaire èxit amb els homes. 
L’altra està casada amb un 
brètol. Una vida sense al·licients 
i una feina mal pagada és la 
terra perfecta per què hi creixi 
una il·lusió: un viatge a 
Califòrnia per conèixer els 
protagonistes de la telenovel·la 
que les té captivades. 

Menú del día, obra primerenca 
de Marilia Samper, és un fresc 
humà sobre una societat on 
molta gent l’únic que els queda 
és somniar, però traçat amb una 
mirada tragicòmica. Exigeix al 
director i a les intèrprets una 
manera gens fàcil de situar els 
personatges en un registre 

d’humor que gira cap al clown. 
Però Joan Negrié no juga fins al 
final aquesta carta sinó que la 
barreja amb un realisme que 
fins i tot literàriament és insípid 
i a més no cuida les transicions. 
Una funció entretinguda amb 
aroma de teatre d’aficionats.  
–S. F.

NOTA AL PEU Tenim ganes de 
veure una obra nova de Samper.

Menú del día

Tantarantana. Fins al 22 de juny

Teatre

TEATRE SOCIAL
Això del teatre social està passat 
de moda, diuen, perquè és una 
cosa que va fer forat durant el 
franquisme i ara les formes i les 
relacions han canviat tant que no 
val la pena escarrassar-s’hi. Però 
és curiós de palpar com de poc ha 
influït el temps d’ara en els teatres. 
Han patit retallades brutals, però 
els espectadors potser ni ho han 
vist. En una altra època, algú 
hauria muntat la història del propi 
teatre, amb cara i ulls, i hauria 
estat un èxit. 

FRONTERES
El TNC de Xavier Albertí, d’impuls 
nou, ha intentat implicar-se en el 
debat contemporani amb el cicle 
dedicat a les fronteres. L’obra 
homònima va ser un desastre, 
però no va ser així l’Amarillo dels 
mexicans Teatro Línea de Sombra. 
Ni tampoc el Fum de Josep Maria 

Miró o el Terra de ningú de Pinter, 
dues peces fora del cicle, però que 
ben bé hi podrien haver estat. La 
qüestió és que si heu anat al TNC 
aquesta temporada, potser tindreu 
una idea més clara de com és el 
món en què vivim.

ENCÀRRECS
En una altra època, els teatres 
demanaven obres als autors 
sobre un tema determinat, alguna 
cosa candent, de debat. En l’era 
Rigola al Lliure se n’havien arribat 
a encarregar fins a quatre per 
temporada, encara que potser 
només se n’estrenava una. 
L’any passat, el mateix Rigola 
va treballar durant uns mesos 
amb immigrants de Salt per fer 
Migranland i, segons el mateix 
director, és el millor que ha fet mai. 
A l’Antic Teatre fa anys que creen 
amb les iaies del barri. Però poca 
cosa més. I és una llàstima.

Què pensa la gent?

Treplev
Per Andreu Gomilla

Consulta l’agenda  
d’activitats del teu FNAC a 
www. clubcultura.com


