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Una actriu 
per a tres 
soledats
3La uruguaiana Lucía Trentini es 
multiplica a ‘Música de fiambrería’ 

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

V
a abandonar la seva banda 
rock, La Tabaré, per aven-
turar-se en les possibilitats 
d’un llenguatge escènic 

que fusionés música i teatre. L’ac-
triu i cantant uruguaiana Lucía 
Trentini presenta Música de fiambre-
ría fins al 27 de març al Teatre Gau-
dí, que gestiona el seu compatriota 
Ever Blanchet. Ella és l’autora i úni-
ca intèrpret (actua, canta i balla) 
d’una obra, premiada amb el pres-
tigiós Florencio Sánchez del seu pa-
ís, que explora la metamorfosi de 
l’actor en escena i també, l’arrel po-
ètic-musical del fet teatral. Una 
proposta híbrida que ella defineix 
com a «policial verd».   

 «En dic així perquè en la trama hi 
ha un crim però voreja la tragicomè-
dia, té un punt còmic», apunta Tren-
tini. El títol, aclareix, és com «una 
metàfora de la vitrina d’una xarcu-
teria on es barregen el pernil ibèric 
amb els salamis i altres embotits de 
menys qualitat». Sota la direcció de 
Diego Arbelo, recorre el paisatge de 
Montevideo i la seva fauna nocturna, 
des de la pensió als barris alts, amb 
un espai radiofònic com a nexe. 
 L’actriu i cantant, en un captiva-
dor exercici de metamorfosi, entra i 
surt dels tres personatges que l’ha-
biten. Tres dones antagòniques –de 
diferents nivells socials– que com-
parteixen soledat, fracassos i penes 
d’amor, per la seva absència o pels 
seus excessos. Protagonitzen histò-

EL GAUDÍ ACULL UN PREMIAT MONÒLEG

ries paral·leles i fragmentades que 
s’entrecreuen en un crim desapassi-
onat entre cançons i sons de pop, bo-
leros, lírica, blues... 
 
LOCUTORA DE RÀDIO / Un dels perso-
natges és una locutora de ràdio que 
alimenta les aus solitàries de la nit 
amb recitats de poesia. Un altre és 
Alma, una senyora de l’alta socie-
tat, castigada per una relació «que  
no funciona bé». Representant de 
l’«aparença del més superficial», 
se’n va de festa a observar els que 

pul·lulen per allà. Per últim hi ha 
Alicia, una dona de camp «molt in-
nocent» a la qual van obligar a ca-
sar-se amb un home que no estima. 
«Són tres éssers que han fracassat 
en els seus vincles d’amor», argu-
menta l’autora, que admet tenir 
«alguns trets» de totes tres. «Hi ha 
un equilibri entre elles.  M’interes-
sava indagar el fet individual i la di-
versitat; les transformacions», de-
clara una Trentini que es multipli-
ca per donar veu, parlada i cantada, 
a la soledat. H

33 Lucía Trentini, a ‘Música de fiambrería’, que combina teatre, cançons i poesia.

ALEJANDRO PERSICHETTI

«És un policial verd; 
hi ha un crim però 
voreja la tragicomèdia», 
afirma l’autora,  
actriu i cantant


