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L’eS3



L'eS3 

L'eS3 és un espectacle de la companyia TRIFALDÓ, on es combinen 
diverses tècniques de circ,  com l'escala, les verticals, els malabars i la 
bàscula. A través d'aquestes tècniques, i diversos textos  poètics, 
coneixerem la història de tres executius confinats a les seves oficines, 
que descobriran com  han condicionat el seu cos i com l'han deformat, 
i com pot ser la vida fora les oficines. L'eS3 parla  de les cadenes que 
ens posem nosaltres mateixos, i com ens poden condicionar la vida.

FITXA TÈCNICA

Durada: 50 minuts
Públic: Per a tots els públics
Espais: Dissenyat per a sala i adaptat a carrer.
Espai escènic: 10m x 8m (adaptables), amb 6m d’alçada mínima, 
superfície plana i sense  inclinacions
Muntatge: Es necessita disposar de l'espai escènic d'una hora per a 
fer el muntatge, sense incloure  l'escalfament dels artistes.
Desmuntatge: 1h aproximadament.
Accés: Possibilitat d'entrar el material amb una furgoneta amb  remolc 
i aparcament proper per a  aquests.
Llistat de material:
– Cub de fusta de 1m x 1m x 0,60m 
– 4 fustes 2m x 0,50m
– 4 Matalassos de 1,5m x 2m
– Bàscula 
– Terra de 5x5m de gespa artificial
– Estora negra



L'eS3 
intèrprets:

Tomeu Amer
President i fundador de la companyia de teatre  Neo-
Rural. Del 2001 al 2010 cursa intensius de  veu, cos, 
clown-actor, dansa-teatre etc. Com a  actor del 2003 
al 2011 participa en 17  espectacles 9 d'ells de teatre 
de text i 8 de circ i  teatre de carrer, tres d'ells 
guanyadors del  Projecte Alcover. Alguns d'aquests 
espectacles  son MEDEA-MEDEA dirigida per Rafel 
Duran  o Cercle de Guix Caucasià direcció d'Oriol  
Broggi i produïda pel Teatre Nacional de  Catalunya. 
Director de 40 muntatges de  diferents obres de teatre 
amb joves a la Mostra  de Teatre de Manacor i de 
companyies  semi professionals com AticTeatre o 
Tauteatre.  Cursa tres anys a l'escola de Circ Rogelio 
Rivel  amb un tercer any en especialitat en  acrobàcia 
i escala d'equilibris on coneix als  altres membres de 
la companyia Trifaldó.

Jordi Mas
Entra en el món artístic a través del teatre, a  l'aula de 
teatre de Mataró i dels malabars de foc  i cercaviles 
amb la companyia amateur  “Arlequins” . Decideix 
entrar a l'escola de circ  Rogelio Rivel per introduir-se 
amb l'acrobàcia,  la dansa i diferents disciplines del 
món del circ,  allà coneix la resta d'acròbates de Trifaldó. 
És  fundador i un membre actiu de l'Associació de  les 
arts del circ Cronopis, de Mataró. 

Pau pañella
Estudia música des dels 4 anys, d'adolescent  forma 
part d'un grup de teatre amateur a  Premià de Dalt 
dirigit per Mercè Espatlleta.  Entra en contacte amb el 
món del circ a través  de la Infusió Teatre i decideix 
posteriorment  presentar-se a les proves d'accés de 
l'escola de  Circ Rogelio Rivel on cursa dos anys més 
un  tercer en especialitat de verticals i dansa, allà  
coneix als altres membres de Trifaldó. Ha  participat 
al projecte Blues de Circ  produït  per Agrega 
Produccions. Actualment es  membre actiu de 
l'Associació de les arts del  Circ Cronopis



La Companyia Trifaldó: Els tres membres de la companyia es coneixen 
a l'Escola de Circ Rogelio Rivel, a la recta final de  l'etapa formativa i arran 
de la connexió entre ells decideixen formar companyia i sol·liciten una  beca 
de recerca i creació al CoNca. Després d'un període de creació a l'espai de 
circ Cronopis de Mataró, contacten amb en Joan Manel  Albinyana  que, 
basant-se en un seguiment constant en primera persona, els farà la direcció 
de  l'espectacle.  La companyia fa una preestrena a l'espai de circ Cronopis 
el 27 de Març de 2011 i una estrena  oficial de la mà de la productora 
“Camaleònica d'Espectacles” a la Mostra d'Igualada'.

FITXA ARTISTICA:
Membres Companyia Trifaldó
Direcció: Joan Manel Albinyana
Escenografia: Trifaldó, Joan Manel Albinyana, fustes Pram. Institut del teatre
Disseny de llums: Joan Manel Albinyana i Elm Costa (Escènica Integral)


