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Les màscares elaborades pel taller Sarandaca dónen molta força expressiva al treball d’alguns autors

Granollers

Pep Barbany

Ho hem dit aquí moltes vega-
des, però no ens cansarem de 
repetir-ho. El nivell de dues 
de les companyies de teatre 
amateur amb més trajectòria 
de Granollers, Acte Quatre i 
Quatre per Quatre, no deixa 
de meravellar-nos. I és que 
tant pel risc que s’assumeix 
com pel resultat que s’obté, 
el grau de professionalitat 
d’aquestes formacions és 
admirable. Una mostra més 
d’això va poder-se veure 

CRÍTICA DE TEATRE

‘La visita de la vella dama’, 
de Friederich Dürrenmatt. 
Direcció: Dusan Tomic. Com-
panyia Quatre per Quatre. 
Teatre Auditori de Granollers, 
18 d’octubre.

La humanitat 
a canvi d’unes 
sabates noves
Quatre per Quatre estrena ‘La visita      
de la vella dama’, una interessant 
metàfora sobre el poder dels diners

que, gràcies a la promesa de 
futur de la vella dama, una 
antiga vilatana convertida 
en la dona més rica del món, 
portarà aquests desesperats 
habitants a vendre qualsevol 
rastre d’humanitat.

La proposta de Dusan 
Tomic per portar aquest 
grotesc conte a escena té 

l’encert d’utilitzar les màs-
cares (grandíssim treball del 
taller granollerí Sarandaca), 
i obliga els 18 actors i actrius 
que hi intervenen a un difícil 
treball gestual que funciona 
millor col·lectivament. La 
historia és tan potent que, 
malgrat que les màscares 
no acaben de transmetre 

deshumanització, ens arriba 
amb força i contundència. 
I l’equilibri de tots els seus 
elements fa que, tot i les més 
de dues hores i un ritme un 
pèl lent, pronostiquem una 
llarga vida de bolos a La visi-
ta de la vella dama. De nou, 
doncs, un altre èxit de Qua-
tre per Quatre.

aquest dissabte al Teatre 
Auditori, amb l’estrena de la 
darrera obra de Quatre per 
Quatre.

Després d’arribar a les 300 
representacions d’El cafè 
de la Marina, la companyia 
vallesana ha tornat a confi-
ar en la direcció de Dusan 
Tomic (Miracle a la casa 
negra), per portar a escena 
La visita de la vella vama, 
de Friederich Dürrenmatt, 
una atractiva i alhora ter-
rible metàfora sobre com 
els diners poden comprar la 
moral i l’ètica.

L’acció se situa a Güllen, 
una ciutat centreeuropea 
inventada que, després 
d’un passat esplendorós, 
viu un trist present, marcat 
per la crisi, la pobresa i la 
manca d’esperança (a què 
us recorda?). Una situació 


