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La companyia de Granollers estrena la nova obra dissabte al Teatre Auditori

Quatre per Quatre afronta un nou 
repte amb ‘La visita de la vella dama’
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Alguns dels actors de la companyia en l’assaig que van fer dimecres al vespre al Teatre Auditori, ja amb màscares

Granollers

T.T.

La companyia Quatre per 
Quatre de Granollers afron-
ta un nou repte en la seva 
trajectòria de 32 anys amb la 
posada en escena de La visita 
de la vella dama, de Friedrich 
Dürrenmat, considerada 
una de les grans peces de 
teatre clàssic contemporani 
centreeuropeu. L’estrena es 
farà aquest dissabte a les 9 
del vespre al Teatre Audito-
ri, sota la direcció de Dusan 
Tomic, que ja havia dirigit 
la companyia granollerina 
a  Miracle a la casa negra 
(2010).

El nou muntatge arriba 
després de l’èxit d’El cafè de 
la Marina, una obra que han 
portat per diferents escena-
ris del país en una trentena 
d’ocasions amb una gran 
acollida. Després d’aquest 
clàssic català, de Josep Maria 
de Sagarra, ara el grup ha 
optat per aquesta tragicomè-
dia cruel i fatalista d’un dels 
autors dramàtics més impor-
tants en llengua alemanya. 
Es va estrenar el 1955 i es 
va representar als principals 
teatres d’Europa, als Estats 
Units i a Àsia amb molt èxit. 
Traduïda a innombrables 
idiomes, La visita de la vella 
dama ha esdevingut un clàs-
sic del teatre contemporani.

Una de les novetats amb 
les quals s’enfronten els 
membres de la companyia és 
la incorporació de màscares 
en la representació. “La com-
panyia té un historial molt 

gran però encara no s’havia 
atrevit mai a entrar en el 
camp del grotesc”, ha expli-
cat el director. Segons Tomic, 
les màscares serveixen per 
jugar amb la idea de la des-
humanització. “Davant dels 
problemes, a vegades prenem 
les accions d’una manera ani-
mal, distanciant-nos del món 
humà. Volíem representar el 
que ens separa dels animals”. 
El director destaca el bagatge 
de la companyia, amb pro-
fessionals molt implicats i 
amb un gran recorregut pels 
escenaris catalans. “Tots hi 
han dedicat molt de temps 
i treball perquè això pugui 
sortir bé”, explica el director, 
que ha tingut com a ajudant 
Laura Piqué. 

El repartiment el formen 
Dolors Sánchez, Miquel 
Fusté, Josep Manau, Víctor 
Enrique, Joel Fernández, 
Salvador Pardo, Montserrat 
Colomé, Montse Jiménez, 
Joel Pérez, Paco Asensio, 
Arian Botey, Miquel Nogue-
ra, Manoli Vázquez, Xavier 
Noguera, Marga Alerm, Ivan 
Torralbo, Lourdes Fernán-
dez, Montserrat Colomé i 
Eric Robles.

L’argument de l’obra gira 
al voltant de la visita de 
Clara Zachanassian al seu 
poble  natal, Güllen, d’on va 
fugir fa 45 anys enganyada 
i pobra. Actualment, els 
habitants d’aquest poble 
es troben en un estat de 
pobresa absoluta i veuen en 

la vella dama l’única solució 
de la seva misèria. Clara 
Zachanassian accepta cedir 
part de la seva fortuna al 
poble però demanant abans 
una condició als habitants 
que planteja un conflicte 
amb els principis morals 
de la comunitat. “Davant 
la fam, la moral no hi és, 
es produeix una crisi de 
valors”, afirma el director. 

Tomic considera que el tea-
tre hauria d’obligar a pensar 
i a presentar solucions. “I 
això és el que volia fer amb 
aquesta obra”, assegura. 

El jazz de Jaume 
Vilaseca Trio, 
al Casino de 
Granollers
Granollers

El trio de Jaume Vilaseca 
presenta aquest divendres 
a les 10 del vespre al Casino 
de Granollers, Jazznesis II, la 
segona entrega del seu pro-
jecte basat en la música del 
grup Genesis. El treball té 
els arranjaments de Vilaseca 
en clau jazzística de temes 
com “The lamb lies down on 
Broadway” o “Supper’s rea-
dy”. Jaume Vilaseca (piano) 
s’acompanya de Dick Them 
(contrabaix) i Ramon Díaz 
(bateria). El concert comen-
çarà a les 10 del vespre i 
s’inclou dins el Cicle de Jazz 
al Casino.

Chapertons 
Còmic Teatre 
presenta ‘Boom’ a 
les Franqueses
Les Franqueses del Vallès

La companyia Chapertons 
Còmic Teatre  actua aquest 
dissabte al Teatre Auditori 
de Bellavista dins el 9è Cicle 
d’Espectacles Infantils i 
Familiars de les Franqueses 
del Vallès. El grup presenta-
rà Boom, un espectacle ple 
d’humor i d’imaginació a tra-
vés de les possibilitats dels 
pneumàtics, que prenen vida 
en forma d’animals, vehicles, 
màscares i fins i tot instru-
ments de música. D’aquest 
muntatge ja se n’han fet més 
de 1.000 representacions i 
ha rodat per més de 18 paï-
sos d’arreu del món, on ha 
guanyat premis per la seva 
creativitat. 

Granollers

EL 9 NOU

El quartet La Petite Écurie 
oferirà un concert de música 
barroca, diumenge a les 7 de 
la tarda a la Fonda Europa de 
Granollers, en què recrearà 
l’hora del te del segle XVIII, 
L’actuació, inclosa dins la 
commemoració del tricente-
nari, servirà per apropar el so 
original i les tendències inter-
pretatives del segle XVIII. El 
quartet de flautes, que actuarà 
amb rèpliques d’instruments 
originals, està format per Joan 
Bosch Andon, de Caldes; Laia 
Saperas, de Granollers; Mari-
sa Badia, de Sallent, i Teresa 
Galceran, de Badalona.

El concert recrearà una tar-

da musical entre amics de les 
arts pròpia de l’ambient bur-
gès dels segles XVIII i XIX, 
els quals es portaven a terme 
en els espaiosos salons de les 
cases particulars. La flauta 
travessera va tenir en aquell 
moment la seva màxima 
representació musical, tant 
pel fet de ser un dels segles 
més importants en l’evolució 
d’aquest instrument, com per 
tota la literatura que es va 
escriure sobre ell. El baríton 
Josep Cabré presentarà el 
concert, fent un petit recor-
regut per les relacions entre 
la música i la gastronomia del 
segle XVIII. El públic podrà 
degustar una tisana i una pas-
ta dolça elaborada segons el 
receptari de la cuina barroca.

Concert de música barroca amb 
La Petite Écurie a Granollers

Primer laboratori 
de lectura a Roca 
Umbert, amb Mercè 
Llimona 
Granollers

El primer laboratori de lec-
tura de la Biblioteca Roca 
Umbert de Granollers, que 
es farà aquest dissabte, se 
centra en la il·lustradora 
Mercè Llimona, de la qual es 
commemora el centenari del 
naixement. Aquest dissabte, 
els participants seuran a l’en-
torn d’una taula que estarà 
parada amb una mostra dels 
seus dibuixos per descobrir 
la seva obra, al mateix temps 
que es coneixeran altres 
il·lustradores catalanes 
imprescindibles. L’activitat 
està adreçada a les famílies 
amb infants. Es faran més 
laboratoris el 15 de novem-
bre i el 13 de desembre.


