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Vicky Peña és Clara, la multimilionària que torna al seu poble natal disposada a 
enfrontar-se al passat. Té una mà de marbre, una cama de fusta i molta set de 
justícia, o de venjança. Un espectacle per a adults cent per cent Farrés 
brothers i cia. 

 

 

Der Besuch der alten Dame es va 
publicar el 1955 i es va estrenar l’any 
següent, al Berliner Ensemble amb la 
inoblidable Therese Giehse al paper 
protagonista. 

 

 

 

més informació goo.gl/wD7tsG 

 

Aquest espectacle forma part del mapa En convivència d’aquesta temporada, 
com també:  

Begin The Beguine de John Cassavetes dramatúrgia Elke Janssens  
direcció Jan Lauwers. Montjuïc - 23 a 25 de gener 

La tristeza de los ogros text i direcció Fabrice Murgia  
adaptació Borja Ortiz de Gondra. Gràcia - 7 a 25 de febrer 

Si mireu el vent d'on ve [Comfort Me With Apples] de Nell Leyshon  
direcció Fernando Bernués. Montjuïc – 14 de febrer al 18 de març 

El temps que estiguem junts dramatúrgia i direcció Pablo Messiez  
cia. La Kompanyia Lliure. Montjuïc – 16 de febrer a 11 de març 

Watching Peeping Tom creació i direcció Alícia Gorina  
cia. Indi Gest. Gràcia - 2 a 4 de març 

El sistema solar de Mariana de Althaus direcció Carol López 
Gràcia – 21 de març a 15 d’abril 
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Gràcia – del 18 de gener al 4 de febrer 

La visita de la vella dama 
a partir de la peça de Friedrich Dürrenmatt  
dramatúrgia i direcció Jordi Palet Puig 
cia. Farrés Brothers i cia. amb Vicky Peña 
 

intèrprets  

Xavier Capdet Alfred Ill / Jordi Farrés Helmesberger, mossèn i altres / Pep 
Farrés Hofbauer, mestre i altres / Vicky Peña Clara Zachanassian / Ireneu 
Tranis alcalde, marit i altres / veu en off Jordi Vidal / guitarra Adrià Bonjoch / 
contrabaix Pep Coca 
 

traducció Frederic Ulsamer i Aurora Díaz-Plaja / revisió de la traducció Jordi Vidal / 
titelles Eudald Ferré amb la col·laboració d'Alfred Casas / escenografia Xavier Erra / 
vestuari Nídia Tusal / il·luminació Jordi Llongueras / coreografia Montse Colomé i 
Jordi Vidal 
 

ajudants de direcció Montse Colomé i Jordi Vidal / tècnic de llums Jordi Llongueras / 
maquinista Miquel Ruiz / producció executiva Sylvie Lorente 
 

construcció d'escenografia Xavier Erra i Miquel Ruiz / construcció de titelles Eudald 
Ferré amb la col·laboració d'Arnau Colom 
 

coproducció Farrés brothers i cia. i Temporada Alta - Festival de Tardor de 
Catalunya Girona/Salt 
amb la col·laboració de La Caldera 
 

espectacle finalista del Premi Quim Masó 2016 
companyia subvencionada pel Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya 
 

espectacle en català / durada 1h. 40' sense pausa 

27/01 a les 17:30h. Àgora Lliure - UPF Dürrenmatt i els paisatges dramàtics 
alemanys taula rodona amb Feliu Formosa, traductor; Anna Soler Horta, traductora, 
i Teresa Vinardell, filòloga. 

 
 

seguiu #LaVisitaDeLaVellaDama al twitter 
 

 

horari 20:30h. de dimarts a divendres / 19h. el dissabte / 18h. el diumenge 

preus 26,50€ / 24€ compra avançada / 22,50€ amb descompte / 16,50€ Tarifa Plana 
Abonament Espectador (per a entrades fora d'abonament) / 13,50€ Carnet Jove, -
30 i tarifa Última Fila 
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Clara Zachanassian torna a la seva ciutat natal, Güllen, per tancar una 

ferida oberta fa quaranta-cinc anys. Durant tot aquest temps, ella s’ha enriquit i, 
curiosament, la ciutat ha caigut en la misèria. Els gullenencs l'esperen 
il·lusionats, sobretot l'Alfred Ill, el seu amor de joventut. Tots tenen l'esperança 
que la Clareta els tregui de la ruïna. Però ningú dona res a canvi de res... 

 

“Jo descric homes, no marionetes”, diu Dürrenmatt. I en aquesta versió de La 
visita de la vella dama convertim gairebé tots els personatges en titelles. 
Sembla una irreverència cap a l’autor, però, en el fons, la irreverència no és 
més que una forma de veneració.  

Veneració per una obra fulminant, en la qual ningú queda exempt de 
responsabilitat. Veneració per un text en què la venjança i els diners manipulen 
la trama fins convertir-la en una espiral d’on no se’n pot sortir. Ni qui és 
manipulat, ni qui és manipulador. Tan sols hi ha dos personatges que no són 
titelles: Clara Zachanassian ‒la vella dama‒ i Alfred Ill ‒el seu antic amor‒, 
encarnats per Vicky Peña i Xavier Capdet. Ells són de carn i ossos, sí, però els 
fils de la trama els entortolligaran més que a ningú. Destrossem, doncs, 
Dürrenmatt perquè ens parla d’un món destrossat, sense principis, sense 
humanitat, només amb ‘l’aparença de’. 

Jordi Palet i Puig 
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una figura inquietant i misteriosa  

Al terme “marioneta”, sempre se li ha atorgat un sentit pejoratiu, com si fos un insult, 
al·ludint a la seva suposada inexpressivitat i a la falta d’iniciativa.  

Però en aquest muntatge, precisament, ens permetem la gosadia de convertir gairebé 
tots els personatges de l’obra en titelles. Considerem que així no ens oposem al criteri 
de l’autor, al contrari: ho fem confiant en l’expressivitat que pot assolir un ninot, o un 
autòmat a, o fins i tot un trasto qualsevol, però ho fem també pel contingut simbòlic 
dels titelles, que no són més que una representació de la mort: la marioneta mor tantes 
vegades com es vulgui, però tantes vegades com es vulgui pot renéixer. Perquè quan 
es mor de veritat, quan es pot dir que una marioneta és morta, és quan el seu cos ha 
desaparegut completament. No n’hi ha prou de fer-la a trossos. La marioneta sobreviu 
a qualsevol esmicolament. Allà on en queda un tros, on s’adverteix un mínim bocí del 
seu cos destrossat, sens dubte hi ha una marioneta en potència. 

Com a objecte antropològic, la marioneta sempre ha estat inquietant i també 
misteriosa. S’hi concentren tot un conjunt de dades sobre processos rituals i pràctiques 
simbòliques destinades a articular la relació entre els vius i els morts. A la Grècia 
arcaica, per exemple, denominaven colossos la figureta que reprodueix la imatge 
(l’eidolon) del mort. És una estatueta, o fins i tot una simple pedra allargada –
inicialment, el colossos no eren antropomòrfics–, que fixa la psique del mort.  

És l’ancoratge que assegura el seu dret a reaparèixer a la vida dels homes, ja sigui 
com a efímer eidolon o sota la forma d’allò que comunament s’entén per fantasma.  

Confirma, en efecte, el possible contacte dels vius amb els morts, perquè també 
designa el lloc en què el mort pot remuntar la vida. Però ho fa sense deixar de ser, 
alhora, el signe principal de l’absència d’un mort; és un signe de pertinença al més 
enllà, de la seva alteritat radical. En aquest sentit, el colossos estatuaris se situen al 
mateix llindar de la màscara.  

Dürrenmatt, en el ja citat Advertiment sobre la seva obra, diu: “Jo descric homes, no 
pas marionetes.”  

Ens agrada que el nostre projecte comenci amb aquesta “irreverència” respecte els 
supòsits de l’autor. I ho fem, al capdavall, per intentar trobar respostes a unes quantes 
preguntes:  

Fins on som manipulables?  

Fins on ens podem deixar arrossegar pels diners?  

Què se sent quan l’objectiu que mou una vida s’ha resolt?  

Quin sentit té la venjança?  
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la premsa ha dit 

 

“Els Farrés brothers han estat molt valents d’atrevir-se amb una peça irreverent 
i grotesca de Friedrich Dürrenmatt. [···] Aquest conte negre i càustic té una 
adaptació molt interessant quan transforma bona part del poble en titelles de 
mida natural. [···] El bon treball farsesc de Vicky Peña fa que molts cops el 
Mestre del poble (per exemple) expressi més humanitat que una persona de 
carn i ossos.” 

Jordi Bordes (El Punt Avui) 
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l’autor 

Friedrich Dürrenmatt  
Konolfingen, 1921 – Neuchâtel, 1990 

Dramaturg i narrador suís en llengua alemanya, i 
també dibuixant i pintor. Fill d’un pastor protestant, va 
estudiar teologia i filosofia a Berna i Zuric. Va 
començar a treballar com a dibuixant, grafista i crític 
de teatre. S’inicia en l’escriptura teatral amb Der 
Knopf. (1942) i Es steht geschrieben. (1946), una 
peça sobre els anabaptistes. Seguiran Der Blinde 
(1948); Der Turmbau zu Babel (1948) i Romulus der 
Grosse (1949) sobre la caiguda de l’Imperi Romà i la 
inutilitat de l’heroisme; Die Ehe des Herrn Mississippi 
(1952), una comèdia satírica i paròdica sobre la 
impossibilitat de canviar la natura humana; Ein Engel 
kommt nach Babylon (1953), on un àngel porta a 
Babilònia, com a regal del cel, una jove que ha de 

pertànyer al més pobre dels captaires, però tots refusen fer-se captaires per ella, i 
Herkules und der Stall des Augias (1954). 

El 1956 estrena Der Besuch der alten Dame, una ‘comèdia tràgica’ en què els 
habitants d’una població empobrida veuen la possibilitat d’enriquir-se per mitjà de 
l’assassinat d’un dels seus conciutadans, del qual la “vella dama” del títol, un amor seu 
de joventut, es vol venjar. Aquesta peça va significar la seva consagració com a 
dramaturg, i el va fer guanyar el premi Schiller a Mannheim aquell mateix any. El 1964, 
Bernard Wicki en va estrenar una versió cinematogràfica, i el 1971 Gottfried von Einem 
una d’operística. Poc després estrena amb poc èxit a Alemanya Frank der Fünfte 
(1959), i posteriorment Die Physiker (1962), on presenta un científic genial que es fa 
passar per boig i s’amaga en un manicomi per protegir el món de les conseqüències 
dels seus descobriments. Seguiran Der Meteor (1966), Urfaust (1970), Die 
Wiedertäufer (1967), König Johann (1968), Play Strindberg (1969), Porträt eines 
Planeten (1971), Der Mitmacher (1976), Die Frist (1975) i finalment Achterloo (1983). 

Dürrenmatt escriu també novel·les, algunes d’elles policíaques, i teatre radiofònic, a 
banda d’escrits teòrics i adaptacions de teatre, especialment de Shakespeare i de 
Strindberg. Diverses peces seves han estat adaptades al cinema. A les acaballes de la 
seva vida, el 1990, va signar dos discursos famosos, un en honor de Václav Havel, 
‘Die Schweiz, ein Gefängnis?’ [Suïssa una presó?], i l'altre en honor de Mikhaïl 
Gorbatxov, ‘Hoffnung de Kant [Esperança de Kant]. 

més informació  

http://www.bundesmuseen.ch/cdn/ 
http://www.press.uchicago.edu/books/durrenmatt/index.html 
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els intèrprets 

Xavier Capdet 

Inicia els seus primers estudis de teatre a l’Escola de l’Orfeó de Sants de 
Barcelona el 1974. El 1976 continua la seva formació amb John Strasberg, 
Carlo Bozzo, Albert Vidal i Pier Bylan. El 1985 se li concedeix una beca per a 
l’École Philippe Gaulier et Monica Pagneux de París, on assisteix com a 
alumne durant tot un any, i després s’hi està sis mesos més com a assistent 
dels professors.  

Un cop finalitzats els estudis a París, continua la seva formació actoral amb 
professors com Gennedi Korotkov, Ferruccio Soleri, Carol Rosenferd i Jaume 
Melendres, entre d’altres.  

El seu primer treball com a professional va ser al Festival Grec 76 de Barcelona 
i des de llavors ha combinat el teatre, el cinema i la televisió.  

Al llarg de la seva carrera ha estat dirigit per directors com Mario Gas, Joan 
Castells, Joan Oller, Matthias Langhoff, Carles Alfaro o Albert Dueso. En 
cinema ha estat dirigit per Guillem Morales, Antonio Chavarrias, Toni 
Verdaguer, Ignasi Farrer, i Karra Elejalde. En televisió ha treballat en la 
telenovel·la de TV3 El cor de la ciutat i també en diverses sèries com Estació 
d’enllaç, L’un per l’altre, Psico-exprés, Tator (alemanya), Quico el progre, La 
Lloll, i Hospital Central.  

També ha treballat en TV movies com Dues dones, Andorra, Mua i elle per la 
TV francesa, El concursazo, i Princep de Viana, entre d’altres.  

El 1996 va ser premiat per la millor interpretació masculina en la Primera 
Mostra de Teatre Breu de Barcelona pel monòleg de Franz Kafka Informe per a 
una acadèmia, i el 2000 va ser nominat als premis Max a la millor interpretació 
masculina pel seu paper a La presa, de Conor McPherson.  

Jordi Farrés 

Després d’estudiar a l’Institut del Teatre de Barcelona, Jordi Farrés ha treballat 
com a actor-manipulador ‒i posteriorment com a director‒ a les sèries de TV 
Barri Sèsam (TVE, 1995-1999), Los Lunnis (TVE, 2002-2005) i Los Algos 
(Cuatro, 2007-2008). El 2002 es va associar amb Pep Farrés i Jordi Palet per 
engegar Farrés brothers i cia.  

Ha estat professor de titelles i d’objectes a l’Aula de Teatre de Mataró (1997/02) 
i a l’escola Eòlia (2001/02), entre d’altres centres. Ha dirigit les companyies 
Peus de porc, El Retrete de Dorian Gray i L’Estenedor, entre altres. Ha 
participat en l’espectacle Mapamundi, de Joan Baixas (1996) i als muntatges 
Primera història d’Ester de Salvador Espriu, dirigit per Oriol Broggi al TNC  
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(2007) i Somiatruites, un concert teatralitzat d’Albert Pla i Pascal Comelade 
(2013-2014). 

Pep Farrés 

Debuta a la primeria dels anys 90 creant espectacles amb uns quants 
companys, amb la voluntat d’aprendre I’ofici (grup Teatre Nu). Després però, va 
anar a estudiar interpretació a I’lnstitut del Teatre. Ha treballat amb Franco di 
Francescantonio, Ricard Salvat, Ramon Simó, Rafel Duran, Pep Anton Gómez, 
La Fura dels Baus i Oriol Broggi, entre d’altres. El 2002 s’associa amb Jordi 
Farrés i Jordi Palet per engegar Farrés brothers i cia.  

Paral·lelament ha participat en altres projectes, com Somiatruites (2010/11): 
gira de I’espectacle-concert amb Albert Pla i Pascal Comelade; ha dirigit el 
projecte Fem un Musical (2013/15), una experiència anual que consisteix en 
muntar un espectacle musical amb uns cinquanta nens i nenes durant una 
setmana, de manera intensiva. També ha dut a terme diversos tallers i classes 
per a nens i joves. I des del 2015 és el Director artístic de la La Mostra 
d’lgualada. Fira de teatre infantil i juvenil. 

Vicky Peña 

Ha treballat en més de trenta espectacles de teatre, amb directors com Mario 
Gas, Lluís Pasqual, Jose Carlos Plaza, Juan José Afonso, Rafel Duran, Carlota 
Subirós, Antonio Simón, Konrad Zschiedrich, Pierre Romans, Helder Costa, 
Ricard Salvat, Josep Anton Codina o Esteve Polls, entre d’altres. Destaquen 
particularment El largo viaje del día hacia la noche (2014), A casa (Kabul) 
(2014), Sweeney Todd (1995 i 2008), A Little Night Music (2000), Guys and 
Dolls (1998), La reina de bellesa de Leenane (1998) i El temps i els Conway 
(1992), entre moltes d’altres. 

En cinema ha col·laborat en films de David Trueba, Ventura Pons, Montxo 
Armendáriz, Belén Macías, Javier Rebollo, Sigfrid Monleón, Gerardo Herrero, 
Azucena Hernández, Jaime Camino, Mario Camus, Pilar Miró, Francesc 
Bellmunt o Vicente Aranda. Destaquem Juegos de Familia (2015), Un berenar 
a Ginebra (2012), El muerto y ser feliz (2011), El principio de Arquímedes 
(2003), Smoking Room (2001), Secretos del corazón (1996), i El largo invierno 
(1991), entre molts d’altres.  

En televisió ha participat en sèries i telemovies: Nit i dia de TV3 (2015); Laia, de 
Lluís Danés (2015); 6 Hermanas, de TVE (2015); Gran Reserva. El origen, de  
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TVE (2013); Olor de colònia, de Lluís Maria Güell (2012); El jardín de los 
cerezos, de TVE (2005); Manolito gafotas, d’Antena 3 (2003-2004); Germanes 
de Sang, de TV3, de Jesús Garay (2001); Plats bruts, de TV3 (1999); María de 
las noches, de TVE (1988); A Electra le sienta bien el luto, de TVE (1985); Vent 
de garbí i una mica de por, de TVE (1980); i En Garet a l‘enramada, de TVE 
(1974), entre d’altres.  

Ha guanyat nombrosos premis MAX, Premis de la Crítica, Premis Butaca, i ha 
estat distingida amb el Premi Margarida Xirgu, el María Guerrero, el Premi 
Actúa de l’AISGE i la Creu de Sant Jordi, entre molts d’altres.  

Ireneu Tranis 

Nascut a Barcelona el 1984, Ireneu Tranis és llicenciat en art dramàtic per 
l’Institut del Teatre de Barcelona en l’especialitat de gest i objectes. Ha treballat 
al Teatre Nacional de Catalunya en els espectacles El Misantrop, de Molière, 
dirigit per Georges Lavaudant i Un mes al camp, de Turgénev, dirigit per J. M. 
Mestres. També ha treballat a La Riera, de TV3, i en diversos espectacles 
dirigits per Pep Pla i produïts pel CAET (Centre d’Arts Escèniques de 
Terrassa).  

És membre fundador de la companyia Criatures i ha participat en espectacles 
com Les Bodes o la coproducció del CAER (Centre d’Arts Escèniques de Reus) 
No Mataràs.  

Ha estat actor, manipulador i músic als espectacles El baró dels arbres i El 
comte Arnau, dirigits per Joan Arqué, compartint escenari amb Pep Pascual, 
Roger Julià i els Bufa&Sons (espectacles estrenats a la Fira Mediterrània de 
Manresa). 

Actor i creador de l’espectacle El venedor d’històries estrenat al TNT el 2013, i 
que ha voltat per Catalunya en diversos festivals com el COS de Reus, l’Al 
Carrer de Viladecans, la Fira Mediterrània de Manresa o la Mostra d’Igualada...  

També és violinista, mandolinista i col·laborador de grups musicals com Arthur 
Cravan, Verd Cel, IX, Jalea Real o Fratelli la Strada. 
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els músics 

Adrià Bonjoch 

Membre fundador del grup musical Amants de Lulú, un grup amb una sonoritat 
a mig camí entre la música clàssica i el folk de la vella Europa. Amb aquesta 
formació ha realitzat nombroses actuacions pel territori català, espanyol, 
francès i alemany, on han rebut una gran acollida per part del públic. Ha fet 
concerts als festivals Fif Folk i Gmund Folk (Alemanya), Festival Amilly 
(França), Festival de Música Catalana a Creteill (París), Sala La Portiera i Cave 
de la Poesie a Toulouse, Le Marché du St. Girons, Festival Tradicionàrius, 
17Th International Festival de Música Traditional de Calaf, Festival Anòlia, 
Festival Acords d’Estiu de Pineda de Mar, i al Parlament de Catalunya.  

Han editat quatre discs: Joc d’amants ( 2014), Equilibristes (2012), Ocells de 
pas (2010) i Amants de Lulú (2006). Des del 2011 col·laboren amb Farrés 
brothers i cia. 

Pep Coca 

Nascut a Terrassa el 1966, als nou anys s’inicia en la pràctica musical. Amb 
Christoph Rahn (Bamberg Symphony, OBC) assoleix el grau de professor de 
contrabaix. El seu interès pel jazz el porta a seguir cursos amb el baixista 
Horacio Fumero (Tete Montoliu Trio) i el trombonista, compositor i arranjador 
John DuBuclet (Duke Ellington Orch., Big Band Jazz Terrassa). Completa la 
seva formació amb l’estudi de la tradició musical europea ‒tant en l’àmbit 
popular com en el culte‒ seguint cursos amb Francisco Javier Lara (de cant 
gregorià), Compagnie Maître Guillaume (música i dansa del Renaixement), 
Jordi Savall i Hopkinson Smith. 

El 1993 esdevé membre del grup folk Clau de Lluna, amb qui realitza diverses 
gires i treballs discogràfics. Actualment col·labora amb diverses formacions i 
solistes: Anton Abad, Albert Estengre, Jazzspirit, Psàlite, Suite Mediterrània, 
Montse Franco Quartet, Raimon, Domini Màgic, Amants de Lulú... La seva 
darrera aventura musical se centra en la creació d’un grup propi, el Pep Coca 
Quartet, una proposta a mig camí de la música folklòrica i el jazz d’autor. 
Destaca la seva faceta com a compositor i arranjador musical, com també la 
seva dedicació pedagògica centrada en el contrabaix. Des del 2011 col·labora 
amb Farrés brothers i cia.  
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el director i dramaturg 

Jordi Palet i Puig 

Després d’estudiar Belles Arts (UB, 1996) i Dramatúrgia i direcció (IT, 2002), 
Jordi Palet compagina la narració amb els objectes i comença a participar en la 
creació d’espectacles relacionats amb els titelles i el teatre visual (amb les 
companyies Acelobert, La cònica/Lacònica, Tantàgora...).  

El 2002 funda Farrés Brothers i cia., juntament amb Pep i Jordi Farrés, amb qui 
ha creat 9 espectacles. A banda de la feina amb la companyia, també ha escrit 
textos per a d’altres (Teatre al Detall, La Bleda, Disset Teatre, Pere Hosta, 
Engruna Teatre, Companyia B...).  

Darrerament ha publicat tres llibres de contes: M’han donat carbasses (2013), 
Sabates, sabatetes i sabatots (2014) i Un llop badabadoc (2015), il·lustrats per 
Ester Llorens a l’editorial Parramón.  

Des del 2012 dóna classes a l’Institut del Teatre, en diverses assignatures 
relacionades amb els titelles i el teatre visual. 
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la companyia 

Farrés brothers i cia. 

Creada el 2002, la companyia de teatre Farrés brothers i cia. treballa amb 
trastos, gestos, paraules, ninots i històries poc transitades.  

Formada per Jordi Farrés, Pep Farrés i Jordi Palet, proposa un teatre per a tots 
els públics, irònic, gens ensucrat i carregat de diverses capes de lectura: els 
agrada parlar de temes potents, des de punts de vista inusuals, de forma 
original i no moralitzant.  

Durant aquests quinze anys han creat nou espectacles que han voltat per tot 
Catalunya i la resta de l’Estat espanyol. D’aquests, Tripula (2013) els ha obert 
al mercat europeu, del qual se n’han realitzat unes 2.000 representacions. 
Després d’Equilibristes (2011), La visita de la vella dama és el seu segon 
espectacle per a adults.  

Els seus espectacles han obtingut nombrosos premis i reconeixements, com 
diversos premis FETEN, premi del públic a la Fira de Titelles de Lleida, premis 
Butaca i premis Xarxa, entre molts d’altres. 

 

espectacles 

2015 El silenci d’Hamelin  

2013 Tripula  

2012 Un bosc de cames  

2011 Equilibristes  

2010 La maleta de l’Agustí  

2008 Mal de closca  

2007 Ovni  

2005 El rei de casa  

2002 Operació A.V.I. 

 

més informació 
http://www.farresbrothers.com/ 


