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La nau 'Tripula' dels Farrés Brothers, s'enlairarà -o
no!- al TNC

Título: Europa Espanya Català

Aquest dissabte dia 16 comencen a la Sala Tallers del TNC les funcions familiars de Tripula, un
viatge espacial al que els Farrés Brothers conviden a tots els nens i nenes, preferentment de 4
anys en amunt, en un globus estàtic procedent, com gairebé tots els globus del món, d'una fàbrica
de Igualada. S'hi estaran fins l'1 de maig, els dissabtes (dues funcions) i diumenges (una funció), a
l'excepció del Dia de Sant Jordi. També es fan sessions escolars entre setmana. La companyia i el
TNC ens han convocat en una roda de premsa singular, perquè abans ens han deixat viatjar amb
els nens i nenes que venien de les escoles. I hem sortit feliços i una mica més petits.

Jordi Farrés i Pep Farrés són dos científics que han descobert una nova manera de viatjar: el
Globus Estàtic. L'han confeccionat i es disposen a fer el primer viatge amb els primers viatgers,
que si hi ha adults poden arribar als 110. El Globus funciona amb la pudor de peus, per al que és
necessari que tothom es tregui les sabates. Aquí us advertim que no cal que us amoïneu en
amagar-les. Les trobaran! Jordi Palet ha dirigit l'espectacle.

El Globus s'infla en un tres i no res i els nens són convidats a entrar-hi de 8 en 8. És una alegria
veure'ls les carones de curiositat i emoció. Alguns són convidats a moure el Globus amb unes
cintes. I comença el viatge: "Un viatge de fantasia per llocs també sorgits de la fantasia i la
imaginació, com ara El mar dels dubtes, per posar un exemple. Un viatge a llocs impossibles
durant el que van passant coses. El públic participa en la conducció i en la reparació quan hi ha
problemes. Però és molt bonic, és un espectacle gamberro-poètic", expliquen en Pep i en Jordi
Farrés.

L'espectacle dura una horeta durant la qual hi ha moments en què, el moviment del Globus,
recorda molt la realitat i fa la illusió de que, efectivament, estàs volant. Al sortir, les sabates estan
escampades com si una mala mar les hagués portat a la sorra i cadascú ha de buscar les seves.
És l'últim joc! I contents i feliços, surten de dos en dos cap a l'autocar que els portarà a l'escola.

LA CONSTRUCCIÓ DEL GLOBUS

No és atrezzo, és un globus de debò. "Nosaltres fèiem generalment titelles i l'any 2013 estàvem en
plena crisi. Però vivim en una ciutat on hi ha globus, es fa un festival de globus... I a més, tenim un
amic que recicla els globus aerostàtics, ja que tenen una vida molt curta, i els converteix en espais
singulars, iglús i altres d'arquitectura efímera, per fer muntatges o concerts. Això ens va donar la
idea de canviar una mica de registre i ens vam posar a treballar", diuen. La fantàstica nau s'ha
construït amb pedaços de globus reciclats pel projecte Iglú de Vent, de Igualada, una empresa que
recicla la vela dels globus aerostàtics per crear nous espais.

Al principi van intentar trobar arguments científics o amb pedagogia, alguna història a l'alçada del
Globus: "però curiosament no hi quedava bé, el Globus els rebutjava. Fins que vam amar al més
essencial, a allò de m'amago sota el llençol i amb una allot creo un món que fan els petits. Vam
provar amb una bombeta i un colador com atrezzo i va funcionar! Fem un viatge per llocs
imaginaris ben anats d'olla i el públic entra en la convenció que viatgem sense moure'ns." També
hi ha ombres xineses, titelles, jocs de llums... i la història que van explicant. Sentim GPS rondinaire
que els va donant indicacions, que és la veu de Pere Arquillué.



Tripula es va estrenar al Temporada Alta del 2013 i, des de llavors, ha fet ja 160 vols
experimentals per diversos països i s'ha traduït al castellà, francès, italià, alemany i euskera. A
més, els Farrés Brothers ja tenen embastat el seu proper projecte, que serà accessible als nens
sords, però obert a tothom. "L'actriu Olalla Moreno anirà fent la traducció en signes de manera que
nens i nenes, sords o no, puguin compartir l'espectacle." Serà una recreació d'El Flautista
d'Hammelí on una nena sorda pot alliberar els nens.

Amb Tripula acaba la Temporada Familiar 2015/16 del TNC, que ha esgotat localitats en tots els
espectacles. "Estem contents perquè hem tingut una acollida extraordinària. Estem creant
espectadors de futur. La voluntat és que el TNC sigui també un teatre estable per als més petits",
ha dit Xavier Albertí, director artístic del TNC.

Els altres espectacles que s'han pogut veure són Capas, de la Companyia de Circ "eia" i Bitels per
a nadons, una meravellosa experiència que va proposar recentment La Petita Malugaluga.


