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L'actor Pep Farrés (Igualada,
1971) fa vint anys que es dedica al
món de la interpretació. Després
d'estudiar a l'Institut del Teatre i de
treballar per lliure durant un temps
en diverses produccions, l’any
2002 va decidir començar a donar
forma i a interpretar els seus pro-
pis espectacles des de la seva prò-
pia companyia, Farrés Brothers,
que va néixer a Igualada. En aquest
projecte, que ha anat acumulant
reconeixemens, l’acompanyen el
també actor Jordi Farrés –amb
qui, al contrari del que indica el
nom de la companyia, comparteix
cognom però no parentiu– i el di-
rector i dramaturg Jordi Palet.
«Vaig decidir que el meu treball ha-
via d'estar a les meves mans, no a
les dels altres. Tenia ganes de de-
cidir què volia fer, quan i com»,
confessa l'igualadí, que per se-
gon any també dirigeix artística-
ment la Mostra d’Igualada.

¿Per què es diuen Farrés Bro-
thers si no són germans?

Amb en Jordi Farrés ens conei-
xem de l'Institut del Teatre, i quan
estudiàvem tothom ens feia aques-
ta conya. Per això, quan vam crear
la companyia, el nom estava ser-
vit en safata. Sempre diem que no
som germans biològics, sinó que
som germans de pare i de mare di-
ferents [riu].

Com van ser els inicis?
Vam començar amb la volun-

tat de fer teatre per a nens com a
vocació, amb molt rigor. La com-
panyia va arrencar de seguida. El
primer espectacle que vam fer,
Operació A.V.I., va servir per donar-
nos a conèixer, i el 2008 ens vam
estrenar al Teatre Nacional de Ca-
talunya i vam guanyar un Premi
Butaca. Tot i combinar-ho amb al-
tres projectes personals, hem fet de
Farrés Brothersel nostre modus vi-
vendi, i això és una gran sort.

Durant els tretze de trajectòria,
han evolucionat gaire?

Hem fet vuit espectacles de for-

mats i llenguatges molt diferents.
Al principi ens basàvem en els ti-
telles, però al cap dels anys els hem
anat substituint i ara són una eina
més. Nosaltres intentem no re-
petir mai la fórmula; a cada es-
pectacle explorem nous terrenys
que no coneixem. Ens agrada molt
tirar-nos a piscines on no sabem si
hi haurà aigua. En el nostre nou es-
pectacle, El Silenci d'Hamelin, ac-
tualitzem la història del popular
flautista i hi incorporem el llen-
guatge de signes. 

Tot i fer teatre infantil, també

tenen una producció per a adults.
Sí, Equilibristes. És l’única crea-

ció que hem fet d’aquest tipus de
públic, i es basa en un monòleg
que pren el concepte d'equilibri
com a metàfora de la vida matei-
xa, ja que en aquest món sempre
pengem d'un fil. El mercat d'adults
és molt diferent. Els nanos són
més espontanis i no tenen filtres;
si no els agrada desconnecten, i si
els atrapes s’entreguen totalment
a la història que els expliques. 

D’on surt Tripula?
És un viatge estàtic dins d’un

globus aerostàtic, que té l’espai
com a principal protagonista i que
integra totalment els assistents.
L'hem traduït al castellà, al basc, al
francès i a l'italià, i la setmana
que ve comencem a treballar en la
versió alemanya. Volem exportar-
lo fora de les nostres fronteres
amb una gira europea.

El mercat del teatre infantil
està infravalorat?

Cada vegada menys. Veníem
d’uns anys en què els actors, quan
no tenien feina, feien «un infantil».
Però cada cop hi ha més compa-
nyies que escullen aquest públic,
i ja hi ha un respecte cap al sector.
Hem tingut la sensació d’anar gua-
nyant terreny dins del teatre en
majúscules, i aquesta és la nostra
obsessió.

Com es presenta l’edició d’en-
guany de la Mostra d’Igualada?

La programació està gairebé lli-
gada. Enguany volem consolidar
l’aposta d’incorporar propostes
per als joves d'entre 12 i 18 anys,
una franja d’edat força oblidada.
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Entrevista Pep Farrés
Integrant de la companyia Farrés Brothers. L’actor igualadí, juntament amb Jordi Farrés i Jordi Palet, és un dels tres membres de la companyia de
teatre infantil Farrés Brothers, formada a Igualada el 2002, que acumula una llarga i premiada trajectòria de tretze anys. Ahir, al teatre Kursaal de Manresa,
els Farrés van inaugurar la temporada d’espectacles familiars d’Imagina’t amb una proposta, «Tripula», que exportaran arreu d’Europa els propers mesos

«A cada espectacle explorem nous terrenys»
Pep Farrés, de la companyia igualadina Farrés Brothers, protagonitza la proposta que obre la temporada familiar al Kursaal

Maria Oliva
MANRESA

«Quan creem no repetim

mai la fórmula; ens agrada

tirar-nos a piscines on no

sabem si hi haurà aigua»

«El teatre infantil ha anat

guanyant terreny dins del

món del teatre en majúscules, i

aquesta és la nostra obsessió»

L’actor igualadí Pep Farrés, ahir al pati del teatre Kursaal de Manresa 
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ABSORTS I ENTUSIASMATS. Els nens i nenes que van assistir a l’espectacle Tripula
–que va inaugurar ahir la temporada d’Imagina’t, la xarxa d’espectacles infantils de
Manresa, amb triple sessió– van ser els autèntics protagonistes d’un viatge molt especial. I
és que la Sala Petita del teatre Kursaal es va convertir en una autèntica nau: una immensa
vela feta de globus aerostàtics reciclats va ocupar l’espai durant tot el dia. L’original
proposta, premiada recentment a la Fira de Titelles de Lleida, va aconseguir captivar grans
i petits amb la combinació de teatre gestual, ombres xineses, llums i so –amb veu en off del
popular actor Pere Arquillué–, a més de constants tocs d’humor. El viatge ja va començar al
vestíbul del teatre, on els Farrés Brothers van animar els més petits a ser els primers
d’entrar a la sala. Un cop dins, i mentre el globus s’anava inflant, va començar el compte
enrere per a l’embarcament, que va necessitar l’ajuda del públic. Els dos tripulants van fer
treure les sabates a tothom i, un cop dins, van guiar un recorregut que va fer parada a les
dunes, al mar dels dubtes, al cel domèstic –on les estrelles quedaven al palmell de la mà– i a
la regió de les cabòries. Després d’una greu avaria, i gràcies a l’enginy i la col·laboració dels
petits passatgers, el globus va poder tornar a bon port.



«Tripula»: un viatge en globus que
captiva grans i petits al Kursaal
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