


SINOPSIS

El comediant, l’últim espectacle de Marcel Tomàs -clown, mim, actor polifacètic, showman, cantant 

i pillastre- és, com ell mateix, un fantàstic Totum revolutum, un ingeniós i divertidíssim espectacle. 

El fa amb humor, música, teatre d’objectes, improvisacions al moment, imaginació al poder, 

histrionisme elegant però, també hi trobem, poesia, crítica, reflexió i un gran gran sentit de l’humor, 

segons la millor tradició del cabaret. 

El fil conductor són petits flaixos de la vida d’un Comediant que malgrat tot no perd mai la capacitat 

de somiar. Un Comediant que en veure troncades les seves expectatives per l’ofici de comediar se’n 

va a Finlàndia amb l’esperança de fer fortuna, però el fracàs el fa tornar a la seva terra d’origen. 

Busca parella i no triomfa, prova sort com a capellà però és un ofici massa complicat pel qui ha 

nascut per estar als escenaris i té la sort de saber esperar perquè al final trobarà la seva gran 

recompensa, el públic l’estima. 

L’espectacle al servei del públic que sense saber-ho es converteix en el protagonista de la funció. Un 

artista polifacètic, atípic que en aquest muntatge reivindica el sentit pur de l’espectacle y la seva 

capacita de meravellar , sorprendre y fer riure a tot aquell que decideix asseure’s al pati de butaques. 

Mai millor dit: 

- A l’escenari, amb tots vostès i al seu servei .... un truhán y un señor amb jaqueta de lluentons 

inclosa. 



PREMSA
“Marcel Tomàs s’ha fet seu el personatge del comediant de cabaret, en un desplegament d’ofici 

pletòric.  

Les projeccions aporten un valor afegit a un espectacle d’humor sense artificis sobretot quan realitza 

el monòleg del còmic que fuig a buscar-se la vida a Finlàndia, el naïf però encisador teatre d’objectes 

o el relat nostàlgic dels temps passats. Marcel Tomàs, fora de guió ,és absolut. I ho va demostrar 

amb el final d’improvisació, un exercici de ventríloc, amb la participació d’una parella del públic, 

molt disposada a riure i a fer riure.” 

Gemma Busquets. El Punt Avui. 21 novembre de 2017. 

Marcel Tomàs (Cascai Teatre) és un dels millors clowns del país. A El Comediant repeteix una 

fórmula que li funciona de meravella i que domina com ningú, com ja va demostrar en espectacles 

com Zirocco, Hotot o El Pillo: el solo de teatre d’humor gestual aparentment esbojarrat i 

perfectament controlat. Tomàs que és tot enginy, histrionisme i imaginació, exerceix un control 

sobre el ritme i la interpretació que frega el virtuosisme, entrant i sortint segons la voluntat dels 

seus personatges, uns divertidíssims i veritables étourdis. El Comediant és la més pura celebració 

teatral. 

Quim Noguero. La Vanguardia. 7 d’octubre de 2017. 

“El trabajo de comediante que a Marcel Tomas le brota de cada por de su piel y es capaz de sintetizar 

en su mirada, en cada uno de sus gestos, desde el mohín hasta el brillante reflejo de sus diente, 

porque Marcel sale al escenario y la energía cambia, los iones del aire permutan la polaridad y el 

público se pone en modo carcajada para subirse a una montaña rusa de risas en la que  Toni 

Escribano ejecuta su papel como el contrapunto perfecto, el frontón que devuelve todas las bolas, 

el demiurgo que genere nuevas situaciones, el apuntador que reconduce el espectáculo, el 

camarero, el tipo imprescindible que aliña todos los delirios que suceden en escena. 



PREMSA

Una de las virtudes de la función es demostrar que una de las virtudes del teatro son los breves 

segundos que van de un oscuro a la luz como ese camino que va de la realidad a la imaginación, de 

la expectativa del espectador a la dramaturgia. En el comediante las expectativas culminan en las 

metas volantes de la risa, la boca abierta y el aplauso que, a modo de gasolina, impulsan las 

situaciones que transitan por el escenario.  

El mensaje final es toda una declaración de principios: Hoy puede ser un gran día, tan solo tenemos 

que sonreír, porque ese es el tesoro de esta función: Cuando el interruptor de las luces de sala nos 

devuelve al presente uno sale a la calle con ganes de sonreír y, según los últimos estudios nueve de 

cada diez espectadores del teatro recomiendan la asistencia a El Comediante de la compañía Cascai 

Teatro, recuerden que el consumo de este medicamento no precisa de receta médica, con sacar la 

entrada en taquilla es suficiente. 

Javier Lopez Clemente. La Curvatura de la Córnea. Zaragoza. Mayo 2017. 

 

RADIO 

 

Marcel Tomàs presenta El Comediant un espectacle divertidíssim de la mà d’un dels millors clowns 

contemporanis del país, pallasso sense nas vermell i un dels grans desconeguts pel gran públic. El 

Comediant surrealisme, absurd i humor. 

Dani Chicano. Entre Caixes. Icat.21 novembre 2017. 

 

Marcel Tomàs brillant al Comediant, cada dia més gran, divertidíssim i molt recomanable, no us ho 

perdeu.  

Guillem Terribes. Garcia & Terribes associants. Fem Girona. 



XARXES

• Hanniuska. Cuiner venedor de fum, bisbe, arquitecte, policia, ballarí, 

gimnasta, músic,... mil papers els que va interpretar ahir a la nit el gran 

còmic Marcel Tomàs en un espectacle excel.lent: "El Comediant"... Plorant 

de tant de riure�  Una bona terapia! Moltes 

gràcies @reviucat i @cascaiteatre per convidar-nos a la preestrena a 

la @salalaplaneta. 

• Rosatrivinoher. cuanto talento buen finde����  

• Venter1212. Que buena función, muy recomendable. 

• Mentxu3. “El Comediant” de Cascai teatre, un espectacle ple d’enginy i 

on no es pot parar de riure. No us el podeu perdre!!! 

• Annatorrecillas. Dos instagramers molt comediants decidint quina foto 

pengen a les xarxes del seu fantàstic espectacle... 

• �  #gironacultura #còmedia #ElComediant#reviu_ElComediant #reviuc

at #cascaiteatre#MarcelTomàs (No vull enviar cap missatge subliminal 

però aquesta escena passa en un restaurant� ) 



• Annagteacher. Gràcies per la recomanació !En 
Marcel Tomàs s’ha de veure, un fenòmen !!!! 

• annatorrecillas@annagteacher Uauu!! fantàstic!!!! 
• reviucat Que bé ens ho vam passar ahir a l’estrena 

de El Comediant de @cascaiteatre 
• Que divertida!! Quin fart de riure!!! No us la podeu 

perdre! 
#reviucat #reviu_elcomediant #cascaiteatre#marcelt
omàs #elcomediant 

• zarzillos És la foto de la foto d’una obra teatral on no 
pares de riure! Ara @miquelorium ? 
���� Recomanadíssima no te la 
perdis� #ElComediant Tomàs Geni i figura 
#reviu_ElComediant 

• Ariadna_pm.  Marcel Tomàs, l'home de les ���� i  
cares!!! Genial espectacle. 
Τ���������������

�  #teatre#humor #preestrena #Girona #ElComedi
ant#CascaiTeatre #reviu_elcomediant #reviucat#sal
aLaPlaneta @reviucat @cascaiteatre. 

• Hanniuska. �  Y un diente de oro que cuando rie se 
ve brillando✨� . Gran i 
enginyós #MarcelTomàs fent de Pedro Navaja 
a #ElComediant 

• Ariadna_pm El crack de l’#humor Km0 ¡!! El gironí 
#Marcel Tomàs a #Elcomediant  

• elasiero"Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, 
aprovecharlo o que pase de largo, depende en parte 
de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar, 
y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No 
consientas que se esfume, asómate y consume la vida 
a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él."  

• � � �  Gracias @marceltomasribas @cascaiteatre por hacernos reír tanto, por hacernos aún 
más felices, si cabe!!! Marcel, no sólo eres un gran artista, eres una estupenda epidemia de 
ilusión y carcajadas!!!! GRACIAAAAAAAAASSS!!! A partir de ahora, recetaré en la consulta un 
poquito de Marcel Tomas cada día!! 
�� ���� �  #marceltomas #elcomediant#cascaiteatre #teatre #teatro #comedy#act
or #artist #fun #funny #funnyday#happy #happytime #art #clown #show#showman #theat
re #family #familytime 

• Raulmartinez.   Ahir a la nit a l'estrena de "El Comediant" 
de @marceltomasribas & @cascaiteatre  

• Un espectacle total que et provoca el riure cada 30 segons, només a l'abast dels grans clowns  
• #mestre #referent#teatrecòmic #teatregestual #impro#collonsdecervols #gransplaers 
• Guillem Terribas “El Comediant” d’en Marcel Tomas Ribas, a la Sala La Planeta ens va alegrar 

la nit i molt més. Intel·ligent, àgil, proper, divertit... cada vegada es més exigent amb ell mateix 
i amb el públic. Avui darrera representació. El maig hi tornen, a la Sala La Planeta 



L’ESPECTACLE I

L’UNIVERS MARCEL TOMÀS

El Comediant, és humor, és música, és teatre d’objectes, és imaginació, és cabaret, és clown, és 
gest, és histrionisme, és poesia  és crítica i reflexió alhora, és divertiment, és…. Marcel Tomàs en 
estat pur, i qui és Marcel Tomàs ? 
Segons Joaquim Armengol, crític de teatre, és un pillastre, un fabulós actor utòpic, un mim perfecte, 
un clown únic, un pallasso modern i delirant, un showman atípic, un cantant desconcertant, un 
improvisador genial..., un grandíssim intèrpret.  
En Fernando Chacón, crític teatral de Las 2 Sevillas diu que és tot un descobriment dins les arts 
escèniques, és un compendi de motes coses: actor, showman, pallasso sense nas vermell, cantant , 
un grandíssim improvisador i, sobretot, un comunicador nat. Actor gegant que es guanya el públic 
des de moment que surt a l’escenari. Un paio simpàtic, divertidíssim que se’n riu fins hi tot d’ell 
mateix i converteix el públic en protagonista. 
Joaquín Melguizo de l’Heraldo de Aragón diu que Marcel Tomàs és talent, simpatia, frescura i 
espontaneïtat ... definitivament brillant. 
Així doncs, que comenci l’espectacle ! i tal i com diu Eva Fernández, bloguer de teatre, quan Marcel 
Tomàs puja a l’escenari el temps es para, el públic es submergeix i s’entrega al seu univers i no vol 
que l’espectacle s’acabi. 

L’UNIVERS DE MARCEL TOMÀS 
Marcel Tomàs és un creador que ha desenvolupat el seu propi 
llenguatge, d’humor, surrealista, poètic i gamberro alhora que 
connecta amb un públic molt ampli. Té com a punt de partida els 
clàssics de l’humor i el clown com ara el Buster Keaton, Charles 
Chaplin i també el llenguatges visual de Tom i Jerry, Box Bunny, 
passant pels més contemporanis com Tati, Toto i De Funes  i arribant  



als més actuals referents com Mr. Bean, Deschamps, Philipe Decouflée, James Tierée, cineastes 

com Jean Pierre Jeunet, Wes Anderson i Kusturica, entre d’altres. De tots aquests referent n’ha 

sabut extreure l’essencial i contemporaneïtzar l’humor. 

Treballa amb diferents disciplines, desconstrueix els llenguatges clàssics de l’humor per tornar-

los a construir d’acord al moment actual, responent als inputs que ens envolten i apropant-lo al 

públic d’avui. 

Els seus muntatges són multidisciplinaris, els actors canten, ballen incorporen textos i 

interactuen amb imatges audiovisuals. No és important el que s’explica sinó com ho expliquen, 

històries senzilles basades amb fets quotidians, protagonitzades per personatges propers i 

entranyables, que a l’espectador li resulten familiars, és una mirada diferent i divertida cap al 

món que ens envolta. 

PREMIS 
Premi a Millor Espectacle Unnim 2013, Millor actor Unim 2013 per l’espectacle HOTOT 

Millor espectacle de la Mostra de Santa Eugènia de Mallorca 2014 per HOTOT.  

Millor espectacle de la Mostra de Santa Eugènia de Mallorca 2015 per ZIROCCO.  

Le Coup de Foudre a les Estivales de Perpinyà 2012 per Zirocco. 

Millor Espectacle Petit Format del Circuit Cafè Teatre València, per Zirocco. 

Premi a Millor Espectacle de Petit Format Radio City de València per l’Home Incomplet. 

Premi al Millor monòleg del Concurs de Monòlegs Drassanes 2001, per l’Home 

Incomplet 



 LA COMPANYIA

Cascai Teatre va ser fundada per Marcel 
Tomàs i Susana Lloret el 1998, hem 
desenvolupant diversos espectacles de 
creació pròpia, apostant per un llenguatge 
basat en d’humor i el treball de gest.  

Els nostres espectacles no tenen grans discursos però sí 
personatges histriònics, obsessius i grotescos. Pallassos 
moderns, que han perdut el nas vermell i les robes de 
coloraines, s’han humanitzat i formen part de la nostra societat. 
Són una élite d’essers imperfectes que constantment lluiten per 
ser millors persones però han nascut per ser perdedors. 
Antiherois per naturalesa, sobreviuen el dia a dia.  
El 1999 va estrenar el primer espectacle portant als escenaris 
Nou-cents el pianista de l’oceà, estrenat a La Sala La Planeta 
de Girona i presentant a la Fira de teatre de Tàrrega el mateix 
any, recollint molt bones crítiques.  

A partir d’aquest muntatge la companyia va començar a treballar en la creació de l’univers propi 
basat amb l’humor. El 2001 va produir l’Home Incomplet, un monòleg de creació basat en el 
treball del clown i del gest. Aquest espectacle es va estrenar a la Sala La Planeta de Girona i va 
guanyar el primer premi com a millor espectacle i millor actor al conters Radio City de Valencia, 
i el segon premi al concurs de monòlegs de Drassanes (Barcelona). 
A partir d’aquest moment, Cascai Teatre es va especialitzar en contemporaneïtat els clàssics de 
l’humor fent un exercici de desconstrucció d’aquest llenguatges per extreure’n l’essència i crear 
el seu propi univers. En aquest sentit el  2002 varen produir l’espectacle de creació Cascai XXs, 
per a un sol actor. Marcel Tomàs hi va fer una interpretació d’humor gestual i mim. Aquet 
espectacle va obrir les portes de la companyia a nivell internacional. L’èxit d’aquest espectacle 
va acabar per donar nom a la acompanya. 
El 2004 vàrem estrenar Le Paradis, espectacle de mitjà format basat amb el treball de màscara 
larvària i la poesia visual. El 2005 i 2006 Living Costa Brava i el Made In Xina, basats amb 
el treball de gest i desenvolupant la figura del clown contemporani, aquell personatge pintoresc 
que ha sortir dels circ, s’ha desfet de les robes de coloraines i del nas vermell i ha seguit el seu 
propi camí. És la humanització del clown que ha evolucionat cap a un personatge menys 
caricaturesc i més proper als essers humans que habiten el nostra entorn, mantenint-ne, això 
sí, la seva essència i el seu caràcter incomfonible.  
Aquest dos espectacles amb un ampli recorregut i molt bones crítiques, a banda de fer gira per 
tot Espanya, també han tingut presència en festivals de França, Itàlia, Bèlgica, Portugal i 
Tunísia. 



Durant el  2010 vam iniciar l’ambiciós projecte de crear una 

trilogia. L’octubre de 2010 vam estrenar Zirocco, un solo 

Marcel Tomàs, espectacle d’humor gestual, amb la fusió de 

llenguatges com l’audiovisual, la música, el cant, el gest i el 

teatre d’objectes. Un espectacle multidisciplinari,  cabaret 

modern on diferents disciplines es fusionen al servei d’un 

espectacle i d’un intèrpret. L’espectacle va  tenir molt bona 

acollida, va ser premiat en diferents certàmens com ara Radio 

City de València, Premi del públic Mostra Santa 

Eugènia, Le Coup de Foudre a les Estivales de Perpinyà. 

El 2012 vam estrenar Hotot seguint amb la mateixa línia de 

creació i desenvolupant alguns dels conceptes introduïts en 

Zirocco. Hotot ha guanyat el Premi a Millor Espectacle 

Unnim 2013, Millor actor Unim 2013 i Millor espectacle 

de la Mostra de Santa Eugènia de Mallorca. Ha fet gira 

tan a Catalunya com a la resta de Comunitats Autònomes i ha 

participat en festivals internacionals a Itàlia, França i Bèlgica. 

Finalment el novembre del 2014 van presentar el tercer 

espectacle de la trilogia que és el Pillo que suposa una 

presència més important del text que en els dos anterior. Ha 

participat en fires i festivals d’arreu d’Espanya. Actualment tota 

la trilogia continua de gira. 

El novembre del 2015 hem estrenat La Banda del Teflón, tres 

actors en escena, comèdia contemporània fruit d’una evolució 

creativa de Marcel Tomàs, tracta amb humor els grans temes 

de la humanitat. Estrenada al Festival Temporada  i de gira per 

Catalunya. 

L’abril del 2017 Cascai Teatre ha ampliat el seu repertori amb 

Trams, espectacle de carrer per a tots públics. Trams s’ha vist 

al Festival Còmic de Figueres i també a Fira Mediterrània de 

Manresa. 

El novembre de 2017 ha estrenat El Comediant dins el marc 

del Festival Temporada Alta. 

D’altra banda Cascai Teatre ha engegat des del seu laboratori 

de creació unes trobades entre professionals portades a terme 

entre 2009 i 2014 i de les quals n’ha sorgit el taller  Els 

Malaguanyats, l’elit dels Perduts i el curt metratge 

Perdonen ...Disculpen. 

També resultat d’aquests laboratoris de creació ha sorgit la webseria La Banda de Marcello 

que es troba en fase de postproducció. 

Teatre de text. 

Cascai Teatre també ha treballat el teatre de text portant als escenaris, a banda del Nou-cents 

el pianista de l’oceà, d’Allessandro Baricco, (1999) també ha produït En Pere i el Capità  de 

Mario Benedetti (2008). 



TRAJECTÒRIA

Cascai Teatre des de la seva fundació s’ha 

caracteritzat per oferir un producte diferent i 

versàtil que li ha permès participar en diferents 

festivals d’arreu del territori nacional i 

internacional. 

La seva seu es troba a Girona i gairebé totes les 

seves estrenes les ha fet dins el marc del Festival 

Temporada Alta. 

Al marge d’això la seva activitat es concentra en 

fer gira pel territori català i espanyol tot i que 

també hem participat en festivals d’arreu d’Europa.  

Així doncs ha participat en fires com Feria de 

Teatro de Ciudad Rodrigo, Festival de Humor 

de Araia, Festival Te VEO a Zamora, FETEN 

Gijón, Festival de Teatro Contemporáneo de 

Alicante, Festival Internacional de clown de 

Madrid, Festival de invierno de Santurce, 

Nocte Graus, Cómicos de Alfaro en la Rioja, 

Muestra de Teatro de Pasaia, FEst Sevilla, 

Festival de Invierno de Cantabria, MadFeria 

Madrid, Semana Grande de Bilbao, Festival 

de la Sierra de Montemuro (Portugal), Festival 

de Almada (Portugal), Festival de Castelnuovo 

del Garda (Itàlia) Festival de la Infancia de 

Ancona (Itàlia), Festival de Imatra (Finlàndia), 

Festival Avignon (France), Les Estivales de 

Perpignan (França), Setmana catalana a 

Cuba, Festival Humorologie (Bèlgica). També 

hem estat a Fira Tàrrega, Supermercat del 

Teatre, Festes de la Mercè de Barcelona, 

Festival de circ de la Bisbal, Festival de Cos 

de Reus, Festival de pallassos de Cornellà, 

Mostra Igualada, Festival de Gest 

d’Esparraguera, entre d’altres. Finalment 

destacar algunes petites temporades fetes al 

Teatro Alfil (Madrid), Teatro del Mercado 

(Saragossa), Teatre del Mar (Mallorca), al 

SAT de Barcelona,  entre d’altres. 
 



FITXA ARTÍSTICA
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