
Mares solteres, parelles sense
fills, parelles amb fills, segons
matrimonis, parelles heterosexu-
als, parelles homosexuals, divor-
ciats... El concepte de família ac-
tualment ha variat d’una manera
substancial. Això es nota en la
nostra societat, i la companyia
igualadina Farrés Brothers ho ha
volgut reflectir en el seu últim
espectacle, Ovni, que dissabte ar-
riba a Manresa dins el cicle Ima-
gina’t després d’haver guanyat el
premi Butaca en l’última edició de
la mostra infantil i juvenil de tea-
tre d’Igualada.

Per a Pep Farrés, un dels mem-
bres de la companyia, la definició
del terme actual de família es
ben clara: «pot formar una famí-
lia qualsevol grup de persones
que s’estimin. Aquest és l’únic
requisit, i es pot extreure de l’ar-
gument de la nostra obra». Tot co-
mença al voltant d’una nena que
viu en una casa, però en aquest
cas els seus pares no l’estimen. La
nena no és feliç i, d’una manera
casual, apareixerà a la seva vida un

marcià. Tota aquesta història és
seguida de ben a prop per dos as-
trònoms amb el seu telescopi,
que són interpretats per Pep i
Jordi Farrés. Aquests dos perso-
natges observadors i el marcià
ajudaran la nena a fugir i forma-
ran tots junts una nova família. Un
missatge d’actualitat, que també
s’acompanya d’una posada en

escena atractiva, on els actors
combinen la seva presència amb
la dels titelles, que esdevenen la
resta de personatges. Tot plegat va
cridar l’atenció del públic de la
mostra infantil i juvenil de teatre
d’Igualada, que li va concedir el
premi Butaca al millor espectacle
d’altres disciplines a final de no-
vembre del . «És la primera

vegada en catorze anys de la his-
tòria d’aquests guardons que un
espectacle de públic familiar és
nominat als premis i també el
primer que el guanya. Per això es-
tem molt contents d’haver-lo
aconseguit i, a més a més, de-
mostra la importància que cada
vegada més tenen aquestes
obres», assegura Farrés. 
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d’Entrada Infantil

Jordi Farrés i Pep Farrés (dreta) són dos astrònoms que vigilen la nena

ARXIU PARTICULAR

La companyia igualadina interpretarà
dissabte, a Manresa, Ovni, un espectacle que
reflexiona sobre les unitats familiars

�

Titelles per a
famílies que
s’estimen

Farrés Brothers

La companyia igualadina Far-
rés Brothers va néixer l’any

2002, quan Pep Farrés, Jordi Farrés
i Jordi Palet van unir les seves il·lu-
sions per formar aquest projecte i
portar a l’escenari el seu primer
muntatge: Operació AVI, un tret de
sortida que va connectar ràpida-
ment amb el públic. Més de 300 ac-
tuacions i el premi de l’espectador
al millor muntatge de la Fira de Ti-
telles de Lleida del 2004 ho van
acreditar. Encara avui es represen-
ta, juntament amb la seva segona
proposta, El rei de la casa. Aquesta
segona obra, del 2007, els va per-
metre creuar fronteres i escenifi-
car-la al Norwich Puppets Festival,
a Anglaterra. El muntatge va gua-
nyar el premi Xarxa i també el de
millor proposta dramàtica del cer-
tamen de Lleida. L’últim projecte
dels igualadins és Ovni.

�

Set anys d’història
amb tres muntatges

L’OBRA

� Companyia: Farrés Brothers. Creació: Pep
Farrés, Jordi Farrés i Jordi Palet. Dissabte, a 2/4
de 6 de la tarda, al teatre Conservatori de
Manresa. Preu: 6 euros per als nens (4 amb el
carnet d’Imagina’t) i 12 per als adults (10 amb
el carnet d’El Galliner).

Ovni

ASÚCAR
Dissabte, a les 5 de la tarda.
Animació amb música llatina en
directe. Així es presenta aquesta
proposta de la companyia Alai-
gua, que pretén retre un petit ho-
menatge a la gran artista cubana
Celia Cruz amb una història diver-
tida de cinc amics que marxen a
Cuba a buscar no saben ben bé
què. Un repertori ple de color, rit-
me i moviment per animar la tar-
da de dissabte amb música en di-
recte. És un espectacle d’anima-
ció per a tothom on es proposa
una divulgació de les músiques
llatines de tot el món. Plaça del
Centre (Esparreguera)

ANIMACIÓ PER A LA MAI-
NADA AMB JAUME BARRI
Diumenge, a les 6 de la tarda.
La companyia Jaume Barri oferirà
diumenge a la tarda cançons va-
riades i divertides per animar la
mainada amb balls i música. Pa-
velló poliesportiu (Capellades)

CANÇONS I DANSES D’ANI-
MACIÓ
Dissabte, a les 5 de la tarda.
Àngel Daban i els seus músics
portaran aquest dissabte, a la po-
blació del Baix Llobregat, un es-
pectacle de cançons i danses que
vol animar la mainada amb els
seus ritmes i temes divertits.
Plaça Catalunya (Olesa)

EL LLIBRE DE LA SELVA
Diumenge, a 1/4 d’1 del migdia.
Representació d’aquesta peça
clàssica a càrrec de la companyia
Veus Veus. Es tracta de les aven-
tures de Mowgly, el cadell humà
criat a la jungla, juntament amb
els seus inseparables amics, Bag-
hera i Baloo, a final del segle XIX
a l'Índia britànica. Mowgly té l'ha-
bilitat d'entendre i parlar els dife-
rents llenguatges dels animals,
per això amb la seva intel·ligència
humana esdevé el senyor de la
jungla. Ateneu (Igualada)

ALTRES ESTRENES

La nena del telescopi és la protagonista
del muntatge amb missatge


