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Mor Pere Balañá 
Forts, propietari 
del grup Balañá i 
la Monumental 

Pere Balañá Forts amb el torero 
José Tomás. LLUÍS GENÉ / FRANCE PRESSE

CINEMA

L’empresari de cinemes i teatres 
Pere Balañá Forts, propietari de la 
Monumental i els cinemes i teatres 
Balañá, va morir la nit de dilluns a 
dimarts als 93 anys d’edat a Barce-
lona. El funeral tindrà lloc demà a 
les 10.15 h a l’Oratori de Sant Ger-
vasi (Barcelona) i la vetlla serà avui 
al Tanatori de Sant Gervasi a par-
tir de les 9 h. 

Pere Balañá Forts va continuar la 
tradició empresarial del seu pare, 
Pere Balaña Espinós, fundador del 
grup empresarial, un important em-
presari taurí que a finals dels anys 20 
ja controlava les places de toros més 
destacades de Barcelona i que el 
1943 va obrir el primer cinema de la 
companyia, l’Avenida de la Luz. Des-
prés de la mort del pare el 1965, el fill 
es va fer càrrec del negoci. 

Balañá Forts també va ser un im-
portant empresari taurí i un dels 
grans promotors del toreig a l’Estat. 
El 1977 va tancar la plaça de Les Are-
nes per centrar-se en l’explotació de 
la Monumental, que va tancar el 
2012 arran de la prohibició del to-
reig a Catalunya. Balañá no va donar 
cap nou ús a l’immoble a l’espera 
d’un canvi en la normativa que tor-
nés a permetre el toreig. 

Durant la seva etapa al capdavant 
del grup, Balañá Forts va renovar el 
parc de cinemes: el primer local que 
va obrir va ser l’Alcázar, i més en-
davant arribarien el Dorado, el Rex 
i el Club Coliseum. Fa un any va ser 
nomenat membre d’honor de l’Aca-
dèmia del Cinema Català. El seu es-
tat de salut no li va permetre assis-
tir a l’acte, però l’empresari Josep 
Fiestas va glossar la seva carrera i va 
subratllar el seu esforç perquè els 
seus cinemes fossin els millors del 
món. Actualment, el grup té quatre 
teatres (Tívoli, Borràs, Coliseum i 
les dues sales del Club Capitol) i vuit 
cinemes. En aquests últims anys va 
haver de tancar locals mítics com 
l’Urgell, però també va obrir l’ambi-
ciós local de dotze sales en versió 
original Balmes Multicines.e
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Els Farrés Brothers i Vicky Peña    
fan escarni del poder dels diners

d’ivori per treure més suc més al 
llenguatge dels titelles. 

La visita de la vella dama és una 
coproducció de la companyia i del 
festival Temporada Alta i compta 
amb la col·laboració de La Caldera. 
Com que només en van fer una fun-
ció al Teatre de Salt, els artistes se-
gueixen sense explicar gaires detalls 
de com han portat a l’escenari la his-
tòria de Clara Zachanassian i els ha-
bitants de la ciutat de Güllen. L’ac-
ció de l’obra arrenca quan ella hi 
torna 45 anys després per passar 
comptes amb el seu passat, conver-
tida en una milionària. Ben al con-
trari que ella, la ciutat està en la mi-
sèria i el conflicte acaba d’esclatar 
quan ella ofereix fer un donatiu a 
canvi d’un intercanvi que el drama-
turg i director de l’obra, Jordi Palet, 
qualifica de “truculent”.  

Una tragèdia en clau còmica 
Pel que fa al to de l’obra, segons l’ac-
tor Ireneu Tranis, que s’encarrega 
de donar a vida a diversos titelles, és 
“una tragèdia en clau de comèdia”. 
A la vista dels temes que aborda, 
l’obra no ha perdut vigència i l’hu-
mor negre de Dürrenmatt por anar 
molt bé per pair-los. “La venjança és 
el disparador, però els temes princi-
pals són qüestions com la doble mo-
ral, el patiment que pot provocar 
l’especulació i com ens deixem por-
tar pel consum”, diu Xavier Capdet, 
l’altre protagonista humà de l’obra. 
“Dürrenmatt va ser un visionari 
al·lucinant”, subratlla Peña. Fins i 
tot la mateixa estructura de la peça 

admet una lectura política, ja que 
la manipulació dels titelles és una 
metàfora de la manipulació dels 
personatges al llarg de l’obra. 
“Tota la ciutat apareix a l’obra, i 
es pot veure com es deixa arros-
segar per la màgia i la perversió 
del diner i com es perverteix el 
significat de paraules com justí-
cia i llibertat”, explica Palet.  

La feina de Jordi Palet amb el 
text ha sigut intensa, per reduir el 
nombre de personatges damunt 
l’escenari respecte a la vintena de 
l’original i per sintetitzar el con-
tingut al màxim. “Brecht tenia 
l’esperança de canviar la gent 
amb el teatre, però Dürrenmatt 
ens deixa per impossibles com-
pletament”, explica el director. Al 
marge d’esporgar el text dels tics 
excessivament didàctics i repeti-
tius del teatre dels anys 50 i 60 
–l’espectacle dura una hora i 40 
minuts–, Palet ha tingut el repte 
d’orquestrar elements molt di-
versos, ja que La visita de la vella 
dama és com una obra d’art total 
en què es fusionen el text, els ele-
ments plàstics i la música: els ros-
tres dels titelles són realistes, pe-
rò els cossos estan fets amb deixa-
lles per evocar la misèria de 
Güllen. L’escenografia de Xavier 
Erra representa la ciutat i està 
tractada com un personatge més 
que té vida pròpia i que pot arri-
bar a acorralar els intèrprets. I la 
música, interpretada en directe 
per Adrià Bonjoch i Pep Coca, 
també és un altre personatge.e 

A La visita de la vella dama Vicky Peña és una milionària que torna a casa amb set de venjança. FARRÉS BROTHERS / TEATRE LLIURE

Arriba al Lliure ‘La visita de la vella dama’ amb titelles i música en directe

TEATRE

Als Farrés Brothers i Cia. no els fan 
por els reptes més sensibles: els seus 
titelles han parlat als més petits de 
temes com la Guerra Civil i el mal-
tractament infantil i també han fet 
teatre en llengua de signes perquè 
prenguessin consciència de la reali-
tat de la sordesa. També fan camí en 
el terreny del teatre per a adults: 
després d’Equilibristes, dijous des-
embarquen al Lliure de Gràcia amb 
un nou muntatge de La visita de la 
vella dama, de Friedrich Dürren-
matt. En qualsevol cas, els Farrés 
treballen amb la mateixa exigència 
i les mateixes dosis de creativitat 
tant en un camp com en l’altre. “Mai 
hem fet distincions sobre el que fem 
damunt l’escenari, la diferència és 
qui hi ha a la platea i el circuit per 
distribuir l’espectacle”, explica Pep 
Farrés.  

Tampoc els fa por picar a la por-
ta d’una gran dama de l’escena cata-
lana, Vicky Peña, perquè protago-
nitzi La visita de la vella dama. I va 
dir que sí. “Em va contactar a l’abor-
datge”, bromeja l’actriu, que no va 
tenir cap dubte a l’hora d’embarcar-
se en aquesta aventura amb titelles 
de mida humana. “Parlo amb ells 
amb naturalitat, i he intentat donar 
una certa mascarització a la meva 
interpretació per empastar els llen-
guatges”, explica l’actriu. De fet, ha 
pogut aprofitar que l’autor donés al 
personatge trets com ara una mà 
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“Dürrenmatt 
ens deixa per 
impossibles  
del tot”, diu  
el director, 
Jordi Palet

Vigent 
L’obra aborda 
temes com 
l’especulació i 
els estralls del 
consumisme 
desaforat


