
LA VISITA DE 
LA VELLA DAMA

de Friedrich Dürrenmatt
Farrés Brothers i cia.

“Estem davant una trama inquietant, atractiva i ben ordida, que fa aflorar la mesquinesa que 
tots amaguem. Els diners ho segueixen comprant tot? Fins a quin límit? Hi ha coses de les quals 
la humanitat no en tingui mai prou? La venjança és una d’elles?”

Vicky Peña és la Clara, una multimilionària que torna al seu poble natal disposada a enfrontar-se al seu passat: quan 
era jove va quedar embarassada i el seu enamorat en va negar la paternitat. Ara, més de quaranta anys més tard, té 
una mà de marbre, una cama de fusta i molta set de justícia o de venjança. La mítica companyia de teatre familiar, 
Farrés Brothers i cia, celebra 15 anys dalt dels escenaris endinsant-se en el tenebrós i adult univers de Friedrich Dür-
renmatt. Ho fan, però, sense perdre la seva essència: amb un espectacle ple d’humor negre, cinc actors, dos músics 
i una pila de titelles. 
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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 15 anys han creat 9 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 pre-
mis Xarxa, entre molts d’altres.


