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Escenari|s
Teatre / Farrés Brothers La companyia igualadina, habituada a fer servir titelles i ninots per a
explicar històries per a la canalla, afronta el repte de posar en escena una obra per a adults del dramaturg
suís FriedrichDürrenmatt; amb titelles i amb l’actriu Vicky Peña comaprotagonista

Quimou els fils?

NURIACUADRADO
Quimouels fils? I qui es converteix
en un titella en mans dels diners?
Qui és elmanipulador? I qui elma
nipulat? I per què? I com? Qui
s’amaga darrere de la màscara? I
quèrevela lamàscaraquancau?
Qualsevol que s’endinsi als car

rers de Güllen, una petita localitat
suïssa empobrida després de la Se
gona Guerra Mundial, es farà
aquestes preguntes. Perquè el que
estàpassantaGüllendesqueClaire
Zachanassian va tornar posa en
qüestió –i no deixa en massa bon
lloc– la bondat i la integritat de les
persones. Són els habitants deGül
len simplesmarionetes a quiClaire
Zachanassian, aquella vella dama
quetornaalseupoblenatal,potma
nipular a voluntat? I, si es compor
tencommarionetes,perquènoevi
denciarhosobre l’escenari?
Aquest va ser el punt de partida

de La visita de la vella dama dels

FarrésBrothers,unacompanyiain
tegrada pels germans Jordi i Pep
Farrés i Jordi Palet, que des de fa
quinze anys passeja pels escenaris
ambninots, trastos i titelles a sobre
per explicar històries que gairebé
sempre van adreçades als més pe
tits. Aquesta vegada, però, els tite

lleshanestat lasevaprincipalapos
ta per afrontar un muntatge per a
adultsambquèPaletsomiadesdels
seusanysd’estudianta l’Institutdel
Teatre: una obra que Friedrich
Dürrenmatt (19211990) va escriu
re a mitjans de la dècada dels cin
quantadelseglepassatique,desdel

1962, quan l’Associació Dramàtica
de Barcelona la va interpretar amb
direcció de Frederic Roda, ha que
dat oblidada pels escenaris de Bar
celona. Però les seves titelles –de
mida i rostre humà i cossos fabri
cats ambmaterialde rebuig–noes
taran soles: elmuntatgedelsFarrés
Brothers, ambdramatúrgia i direc
ció de Palet, combina el treball de
dos actors –Vicky Peña i Xavier
Capdet–, dos músics –Adrià Bon
joch i Pep Coca– i els tretze titelles
manipulats pels dos germans Far
résambIreneuTravis.
La visita de la vella dama, que es

va estrenar a l’últimaediciódel fes
tivalTemporadaAlta abansdepre
sentarse al Lliure de Gràcia, parla
“deladoblemoral, i sotaaquestepí
graf hi ha moltes més coses: la cul
pa, la revenja, la corrupció i també
la manipulació; és un text molt
cruel, que ofereix molt poques es
perances: Bertolt Brecht creia que

el teatre podia canviar la societat;
Dürrenmatt, que només és unami
caposterior, jahiharenunciat”,ex
plica Palet. “La vella dama, quan
torna al poble d’on se’n va haver
d’anaralsertraïda,manipulalesvo
luntats de tots els seus habitants
temptantlos amb els seus diners. I
al llargde l’obra, elsveïnsdeGüllen
esvandesposseintde lesmàscares i
mostren realment qui són”, explica
Palet el seu treball de dramatúrgia
peraunaversióquehareduït ladu
rada del text –“a mitjans del segle
passat funcionaven les repeticions;
ara, ja no”– i també el nombre de
personatgesqueapareixenenesce
na. El quemanté i, fins i tot, poten
cia és l’humor negre: “És el mateix
Dürrenmatt que serveix grans do
sisd’humornegreambsafata.Porta
l’espectador a moments d’alta ten
sió dramàtica que després trenca
ambunacudit”, afegeixPalet.
Sieltreballdedramatúrgiahaes

tat important, també han estat vi
tals els assajos per a la bona convi
vència sobre l’escenari d’intèrprets
i titelles. “Els dos actors s’han com
portat amb una gran generositat
amb els titelles, els han tractat com
sifossindecarniossos”,explicaPa
let, que recordaqueprimer vanha
verdetreballarsobrel’escenografia
(que tambéesmouievolucionadu
rant l’obra), desprésambels titelles
(“perquè respirin, per treballar les
seves mirades, la pulsió vital...”) i
finalment enfrontarlos amb els
actors.
Aquest és el segon espectacle –el

primer va ser Equilibristas (2011)–
que els Farrés Brothers fan per a
públic adult. “Volíem combinar
los, però és més fàcil trobar un cir
cuit per a públic familiar que per a
públic adult”, explica Palet. “Tre
ballem igual, amb el mateix rigor,
quanpreparemun espectacle per a
adultsquequanhofemperanens”,
afegeix, i recorda treballs anteriors
de la companyia com Tripula, que
vaaconseguir el premiButaca2016
al millor espectacle per a públic
familiar. |

FriedrichDürrenmatt / FarrésBrothers
Lavisitade lavelladama
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‘La visita...’ és un text
cruel sobre la doble
moral, sobre la culpa
i la revenja, i ofereix
poques esperances

L’actriu Vicky Peña amb un dels titelles protagonistes del muntatge de ‘La visita de la vella dama’ FARRÉS BROTHERS


