
La Sala Beckett va ser el
primer escenari de T de
Teatre en què van fer pa-
gar entrada. 28 anys des-
prés hi tornen amb una pe-
ça que, sense voler ser me-
tateatral, hi ressona molt.
Perquè la trama parla de
tres exactrius en busca
d’un dramaturg. La com-
panyia, que sempre ha
triat autor i director per a
les seves peces i que ja fa
prop de 15 anys que va op-
tar per abandonar el seu
format de monòlegs càus-
tics (com ara Petits contes
misògins, Homes, Criatu-
res, Això no és vida), s’ha
entès aquest cop amb De-
nise Despeyroux. És el pri-
mer cop que la formació, li-
derada per actrius, posa
en peu una proposta d’una
dramaturga. I ho fan amb
la proximitat de la Sala de
Dalt de la Beckett (des
d’avui i fins al 28 de juliol).

Cançó per tornar a ca-
sa té una barreja de for-
mes teatrals. Perquè hi ha
la intriga (amb un hipno-
titzador amb un accident
tràgic en la seva carrera);
un cert aire nostàlgic (una
de les actrius convoca les
altres dues a la casa on van
assajar l’espectacle que les
faria famoses); la comèdia

d’examigues (Mamen
Duch, Marta Pérez i Àgata
Roca) que s’odien, i la tra-
gèdia inesperada final.
Tot, comenta Despey-
roux, té un inequívoc aire
de conte. Que comença a
explicar l’ajudant d’aquest
hipnotitzador (Jordi Ri-
co). Valentina (Carme
Pla) introdueix l’acció,
com qui recorda un fet
passat, i es converteix en
la veu en off d’una pel·lícu-
la de Woody Allen, matisa
Carme Pla.

Des de Daulte
La dramaturga, que ha
tingut molta relació amb
la Sala Beckett pels seus
treballs a l’Obrador, co-
neix T de Teatre des que
Javier Daulte va dirigir-les
amb Com pot ser que t’es-
timi tant (TNC, 2007).
Aquest és, precisament, el
títol que la companyia va
utilitzar per trencar amb
la seva carrera d’èxit. Des-
peyroux insinua que va ad-
mirar sobretot el Delica-
des, amb Alfredo Sanzol.
Tot i que el muntatge ar-
renqui en un espai de petit
format, tenen prevista
una gira tant a Catalunya
com a l’Estat espanyol i no
descarten fer una tempo-
rada de comiat en una sala
comercial, si hi ha l’opor-
tunitat. ■

T de Teatre
a tocar

La companyia d’actrius estrena una
tragicomèdia a la Sala Beckett
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Les tres actrius de ‘Cançó per tornar a casa’, en un moment de l’assaig ■ NOEMÍ ELIAS
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La cantant de Sant Esteve
Sesrovires Rosalía va pu-
blicar ahir la seva primera
cançó en català, una críti-
ca explícita als diners que
porta per títol Fucking
Money Man –en realitat,
són dos: una en català, Mi-
lionària, i una altra en cas-

tellà, Dios nos libre del di-
nero– amb el correspo-
nent videoclip. La can-
tant, en un comunicat de
Sony, va explicar que la
cançó, la primera que fa
“inspirada en la rumba ca-
talana”, la va començar a
escriure a Sevilla mentre
s’esperava a l’aeroport i la
va acabar havent arribat a
Barcelona. ■

Redacció
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Rosalía fa una
rumba en català
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