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Cançó per 
tornar a casa
A veces, para volver a casa necesitamos dar rodeos. Un 
reencuentro, una confusión, una aventura y hasta una muerte 
trágica son los rodeos que aquí se dan cita para que los 
personajes de esta obra emprendan su viaje de regreso. Y es 
que a veces la vida es así de simple y de compleja: una aventura 
que se prolonga pero a la vez es una vuelta a casa, un regreso al 
hogar, al cobijo, al lugar originario al que un día pertenecimos; 
un reencuentro del alma consigo misma después de haberse 
extraviado de formas inesperadas. Un adulto es alguien que 
debe fundar su propio hogar al tiempo que va encontrando su 
lugar en el mundo.

Esta obra es una fantasía tragicómica, una comedia 
desesperada en la que varios seres extraviados descubren 
extrañas formas de estar juntos.

Denise Despeyroux

Denise  
Despeyroux
Autora i directora d’escena amb un total de quinze obres 
estrenades a ciutats com Madrid, Barcelona, Montevideo, 
Buenos Aires i Londres. Títols com  La realidad, Carne viva, 
Los dramáticos orígenes de las galaxias espirales i Un tercer 
lugar han fet que se la reconegués com una de les veus més 
singulars i interessants de la dramatúrgia contemporània en 
el panorama espanyol. Les seves obres s’han traduït, a més del 
català, a l’anglès, el francès, l’alemany, l’italià, el romanès i el 
japonès.

T de Teatre
La companyia, amb una trajectòria de gairebé trenta anys i 
més d’un milió d’espectadors, ha creat dotze espectacles, des 
de Petits contes misògins a Com pot ser que t’estimi tant, Delicades 
o Premis i càstigs. T de Teatre ha treballat amb alguns dels 
autors i directors més interessants de l’escena contemporània, 
entre els quals hi ha Alfredo Sanzol, Ciro Zorzoli, Javier 
Daulte i Julio Manrique.


