www.cascai.com
info@cascai.com

tel. 679485861

PRESENTACIÓ
Després de completar la trilogia de Showman Total (Zirocco 2010, Hotot 2012 i El Pillo 2014) Marcel
Tomàs torna amb La Banda del Teflon. Juntament amb Toni Escribano i Mariona Ponsaí formen
aquest trio de pallassos moderns, d’humor surrealista i trama bekeiana. És una fusió de teatre de
gest, audiovisual, música i comèdia contemporània.

SINOPSIS
Són ells, són tres. D’on venen i
a on van? No se sap. Allà estan.
Esperen alguna cosa però no
passa res i passen moltes coses
alhora.
Tenen els seus conﬂictes que
resolen de manera delirant,
provocant un gran terrabastall
i desencadenant un desastre
darrera l’altre.
Parlen parlen però no diuen
res, de vegades canten i de
vegades ballen.
Són pallassos moderns i
maldestres, són humans,
actuen amb inconsciència i
sense prejudicis, volen ser
intel·ligents però la innocència
els delata.

SINOPSIS

L’espectacle no explica cap història, no hi
ha un ﬁl argumental sinó situacions que
ens suggereixen coses, ens inspiren i per
sobre de tot ens mostren l’immens
potencial còmic d’aquests aniherois
quoidians.
En un món d’aparences i superﬁcialitat
ells no enganyen, el seu tarannà i la seva
manera de fer és personal i intransferible,
ells són autènics, ells són la Banda del
Teﬂon.
Una esbojarrada comèdia passant pel
sedàs del paricular univers creaiu de
Marcel Tomàs.

PREMSA
Marcel Tomàs un arista necessari (...) no hi ha ningú
com ell, que jo sàpiga, amb una capacitat tan viva
d’enginy creaiu sobre les coses i els humans, on
l’afany del seu imaginari recorre un amplíssim ventall
de tècniques il·lusòries i esils clàssics i moderns que
regeneren la tradició ampliant-ne la riquesa.
Joaquim Armengol. Críic de teatre.
Cascai Teatre trasllada les relacions essencials clownaugust-contraaugust a tres personatges quoidians.
Indefensos, irans, gallets, procaços, fatxendes o
ploramiques segons la situació. Tan humans i
pelacanyes com vostè i com jo. La banda del Teﬂon no
és cap broma, encara que ho sembli.
Jordi Jané. Críic de teatre.

L’UNIVERS MARCEL TOMÀS

Marcel Tomàs és un creador que ha desenvolupat el seu propi
llenguatge, d’humor, surrealista, poèic i gamberro alhora que
conecta amb un públic molt ampli. Té com a punt de parida els
clàssics de l’humor i el clown com ara el Buster Keaton, Charles
Chaplin i també el llenguatge visual de Tom i Jerry, Box Bunny,
passant pels més contemporanis com Tai, Toto i De Funes i
arribant als més actuals amb referents com Mr. Bean, Deschamps,
Philipe Decouﬂée, James Tierrée, cineastes com Jean Pierre
Jeunet, Wes Anderson i Kusturica, entre d’altres.
De tots aquests referents n’ha sabut extreure
l’essencial i contemporaneïtzar l’humor. Els seus
muntatges són mulidisciplinaris, els actors
canten, ballen incorporen textos i interactuen
amb imatges audiovisuals. No és important els
que s’explica sinó com ho expliquen, històries
senzilles basades amb fets quoidians,
protagonitzades per personatges propers i
entranyables, que a l’espectador li resulten
familiars. És una mirada diferents cap al món que
ens envolta.
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