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Res a veure amb les cuines d’alta 
tecnologia dels xefs amb estrella 
Michelin. Menú del día, el nou mun-
tatge que presenta el Tantaranta-
na, introdueix l’espectador a la 
llardosa sala de màquines d’un res-
taurant de menús barats. En aquell 
espai treballen a preu fet dues cui-
neres de batalla que combaten els 
llargs horaris entre paelles olioses 
i fums gràcies a la seva amistat i a la 
seva passió per La impostora, un cu-
lebró en què els personatges ja són 
gairebé com de la família.
 Escrita l’any 2002 per Marilia 
Samper (Dos punkis y un vespino, 
L’ombra al meu costat), Menú del día es 
va estrenar amb èxit a la Sala Tron 
de Tarragona el 2013 i ara recala 
fins al 22 de juny al Tantarantana.
 «La peça té molt d’humor, so-
bretot al principi, perquè a mesu-
ra que avança l’obra les rialles del 
públic es van transformant», expli-
ca Joan Negrié, responsable de la 
Sala Trono, especialitzada en dra-
matúrgia contemporània. L’actor 

germanes. S’ho expliquen tot», di-
uen les actrius que s’han acostu-
mat a trossejar vegetals durant el 
muntatge.
 Els seus personatges han creat 
empatia amb el públic a Tarragona, 
Albacete, Granollers i Girona. Ja 
veurem si a Barcelona la gent con-
necta amb aquesta sucosa comèdia 
dramàtica cuita a foc lent. H
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Heroïnes entre 
cassoles
‘Menú del día’ narra l’amistat entre dues 
cuineres que sospiren per una altra vida 

ESTRENA AL TANTARANTANA

ha debutat com a director d’escena 
amb aquesta comèdia dramàtica. 
«És una història d’amistat protago-
nitzada per dues heroïnes contem-
porànies que malgrat la seva situa-
ció a casa i a la feina, lluitaran fins al 
final per poder canviar la seva exis-
tència». 

Somnis i realitat

Paloma Arza i Carmen Flores encar-
nen les cuineres, dues dones amb di-
ficultats per arribar a final de mes i 
sense sort en la seva vida personal. 
«La Chelo, el meu personatge –expli-
ca Carmen Flores– està soltera i con-
viu amb la seva mare, que és molt 
gran, absorbent i controladora». La 
Pepa (Paloma Arza), està casada amb 
un home que no l’estima. La rutina 
s’ha imposat en la vida de totes dues 
però tot canviarà quan s’assabentin 
que un concurs ofereix la possibili-
tat de guanyar una setmana a Cali-
fòrnia per a dues persones per conèi-
xer els protagonistes de la seva tele-
sèrie favorita. Aquest somni, però, 
acabarà amb un desesperat descens 

a l’abisme. «La Pepa i la Chelo són 
una mena de Thelma i Louise a la ca-
talana. Malgrat la seva situació sem-
pre fan bromes», opina Arza. «Cap 
té el reconeixement que es mereix 
però entre elles es consolen i es re-
colzen sempre», afegeix. La Pepa i la 
Chelo fa cinc anys que treballen en 
dures condicions i han forjat una re-
lació molt sòlida. «Són gairebé com 

33 Paloma Arza (esquerra) i Carmen Flores, en una escena de ‘Menú del dia’, de Marilia Samper.

EL PERIÓDICO

«La Pepa i la 
Chelo són com 
Thelma i Louise 
a la catalana», diu 
l’actriu Paloma Arza
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POLÈMICA ‘PERFORMANCE’ A PARÍS
París q El Museu d’Orsay va declinar ahir pronunciar-se sobre la polèmica 
recreació que de l’obra de Gustave Courbet, El origen del mundo, va fer la 
setmana passada l’artista luxemburguesa Deborah de Robertis, asseguda 
sense roba interior i mostrant el seu sexe als visitants diversos minuts.

EL CORTE INGLÉS INFORMA
Que en el catálogo de TODOMASCOTAS, con vigencia 30 
de mayo al 30 de junio de 2014, hay un error en la página 33 
en una riñonera cuyo precio real es 29 €.
ROGAMOS DISCULPEN LAS MOLESTIAS 


