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El Centre Cultural Terrassa convida aquest diumenge a 
embarcar-nos en un viatge en globus aerostàtic amb 
l’espectacle Tripula  
 
El públic viurà una aventura amb els germans Montgolfier dins d’un vell globus 

aerostàtic instal·lat a l’escenari del Centre Cultural. Gràcies a la prodigiosa conducció 

dels dos pilots i els seus ajudants – el públic- viuran tota mena d’aventures a 

l’interior de la nau. Tripula es desenvolupa dins del marc de la Fira Modernista i 

tindrà doble sessió: diumenge 10 de maig, a les 11h i a les 12’30h. 

 

L’any 1783, Joseph i Etienne Montgolfier, inventen el globus aerostàtic i 120 anys més 

tard, dos descendents de Montgolfier ens conviden a volar en un viatge al·lucinant per 

terres llunyanes i mons imaginaris. L’espectacle, amb segell terrassenc, està creat dins 

d’una atmòsfera del tot inusual: es desenvolupa dins de la tela d’un antic globus 

aerostàtic i el públic s’endinsa a l’interior de la nau. Un espai de vent on, sense 

moure’s de lloc, viuran tota mena d’aventures i descobriran éssers prodigiosos, 

animals misteriors i llocs increïbles recreats amb teatre gestual, marionetes, ombres 

xineses i molta fantasia. 

Jordi Palet, terrassenc d’adopció i membre de la companyia Farrés Brothers i cia, han 

ideat aquest espectacle que també compta amb la col·laboració especial de la veu en 

off de l’actor terrassenc, Pere Arquillué.  El punt de partida de l’espectacle va ser arran 

de conèixer el projecte Iglús de vent, que busca donar noves vides a vells globus 

aerostàtics en desús. Aquesta idea els ha obert un camp dʼexploració teatral inèdit en 

el recorregut de la companyia.  

Tripula va ser presentat a la Temporada Alta de Salt el desembre del 2013 i des 

d’aleshores no ha deixat de rodar, fent parada al Grec 2014 i recentment a la Fira de 

Titelles de Lleida, on ha estat premiat amb la Millor Escenografia i ha rebut una 

Menció Especial Jurat Internacional.  

 



                                                                                                                                                                                                                                                              

 

NOTA DE PREMSA 

 

Comunicació 
Centre Cultural Terrassa 
T 93 780.64.31 
comunicacio@fundacioct.cat 
https://www.facebook.com/CentreCulturalTerrassa 
@CCulturalTRS 
 
 

Farrés Brothers i cia 

La companyia, formada pels germans Pep i Jordi Farrés i Jordi Palet, treballen plegats 

en la creació d’espectacles singulars que ells defineixen com a ‘poc tractats, de manera 

original i no moralitzants’. Fruit d’aquesta conceptualizació, l’any 2002 es van estrenar 

amb un espectacle sobre el fet d’envellir – Operació A.V.I- , el 2005, van crear una 

història que girava al voltant de la gelosia entre germans i el desig de poder - El rei de 

la casa-. El 2008 van ser guardonats amb el Premi Butaca a Altres Disciplines 

Artístiques amb l’espectacle OVNI (2007) on el tema central era les relacions familiars 

d’una nena que no és estimada pels seus pares.  

Molts dels seus espectacles inclouen el teatre gestual i de titelles com és el cas de La 

maleta de l’Agustí (2010) una història inspirada en la vida del fotògraf Agustí Centelles. 

Un bosc de cames (2012) i Mal de closca (2012) són algunes de les altres produccions 

fetes adreçades als més menuts. 

L’any 2001 Farrés Brothers i cia van crear el seu primer espectacle per a adults, 

Equilibristes (2011), obra finalista al Premi BBVA de Teatre 2014. Tripula és el seu 

darrer espectacle. 

 

Jordi Palet 

Nascut a Ullastrell i terrassenc d’adopció, està llicenciat en Belles Arts i ha estudiat 

dramatúrgia i direcció a l’Institut del Teatre. A banda de format part de Farrés Brothers 

i cia, Palet ha participat en altres projectes escrivint espectacles com Maduuuuixes 

(2009) i Tut turutut La Princesa (2013) amb la Cia. La Bleda, també ha escrit i codirigit 

Les fades de la Bella dorment (2010), de Disset teatre i ha escrit Pàjaru (2012), de la 

Companyia Pere Hosta, entre d’altres espectacles.  

Des del 2012 Palet també dóna classes d’interpretació amb titelles i objectes a 

l’Institut del Teatre.  

L’any 2013 Palet va publicar el seu primer llibre de contes,  M’han donat 

carbasses! Il·lustrat per Ester Llorens i editat per Parramon/Paidotribo. 
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Fitxa artística 

Idea: Pep Farrés, Jordi Farrés i Jordi Palet 

Direcció: Jordi Palet 

Intèrprets: Jordi Farés i Pep Farrés 

Veu en off: Pere Arquillué 

Copresentat amb Farrés Brothers i cia 

 
 
 

Les dades 

Tripula Farrés Brothers i cia 

Dia i hora: diumenge 10 de maig, a les 11h i a les 12’30h 

Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 

Preu: 8 euros 

Durada: 55min 

Espectacle recomanat a partir de 5 anys 

Més informació: http://www.fundacioct.cat/programacio/tripula-2/ 

Venda localitats: www.fundacioct.cat · 902 180 677 

 

http://www.fundacioct.cat/programacio/tripula-2/
http://www.fundacioct.cat/

