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Joaquim Armengol. Temporada alta 2017.

Marcel Tomàs | Foto de Jordi Grasiot

No sé vosaltres, però a mi en Marcel Tomàs (Cascai Teatre) em fa pensar en un murri picardiós
sorgit d’aquell món impagable i acolorit que era el Paral·lel de finals del XIX i principis del XX.
N’hagués sigut el rei, sens dubte. Per iconoclasta, per divertit, per polifacètic, pel seu bell i elegant
histrionisme sempre a favor de la rialla més sincera. La prova la tenim en el seu darrer espectacle El

Comediant, estrenat enguany al Festival de Tardor Temporada Alta, un show que ha fet les delícies
dels espectadors. Poques vegades s’ha vist el públic riure tant i tan bé, a cor què vols! No sé perquè
els crítics obvien aquesta mena d’espectacles que són l’ànima del poble, que fan posar a tothom cara
de bon any. Fet i fet, és un teatre sincer, efectiu i més transcendent que la majoria, perquè l’esca del
riure és sana, feliç i perdurable! Alguns potser li retrauran que navega per la superfície; sens dubte,

és per on transitem tots plegats, què si no? Però cal admetre que aquest pillastre desfermat de
vegades arriba a tocar el fons de l’ànima amb una bona llampegada crítica. I és que l’aparent
ingenuïtat està colrada d’ironia, perquè la mala bava té una arrel de primària sensibilitat. El

Comediant fa de l’humor una paròdia de la nostra quotidiana pervivència, ens mostra una imatge
plausible en un mirall el reflex del qual ens dibuixa la nostra. Acompanyat del seu fidel contrapunt,
l’impertèrrit Toni Escribano, ens descobreix que la invariable realitat té, com a mínim, dues cares
tan contrariades com autèntiques!
En fi, no passa res per treure a llum les teranyines, veure que no som indemnes, sinó unes
estampes senzilles de vida en moviment plenes de fragilitat i xaronada. De la presumptuosa
realitat l’enginyós gag d’aquest showman genial en manlleva tot allò inimaginable a través de
l’enorme talent d’aquest truà atípic i polifacètic. Tant circulen per l’escena el mim com el teatre
d’objectes, la cançó, el quadre naturalista o el gest, la improvisació i el contacte directe amb el
públic, la víctima innocent d’un sentit humà de l’humor meravellós. Dit d’una altra manera, El

Comediant desplega la gatzara i l’esperit del millor cabaret!

Dani Chicano. 11 de Desembre de 2017.

"El llenguatge artístic de Marcel Tomàs evoluciona a El Comediant. A la seva veu
pròpia, un estil ja recognoscible, s'hi ha d'afegir els anys d'ofici, l'experiència
adquirida al llarg del temps en escenaris de tota mena i amb públics de tots els
colors, de manera que no només domina a la perfecció els registres amb els que
juga, sinó que també és prou hàbil per adaptar-se a l'audiència de que disposa,
que gaudeix a cor què vols de l'espectacle. A aquest domini de les eines pròpies
de l'ofici, una mena d'estat de gràcia, hi han arribat només alguns grans intèrprets
i creadors en aquest país, com Tortell Poltrona o Pepe Rubianes. Aquesta és la
senda que transita Cascai, un camí entapissat d'esclafits de riure que té com a
propòsit abstreure'ns momentàniament de la rutina quotidiana, que apel·la a
aquella part més naïf del nostre esperit, per dur-nos a un estat de joia permanent
mentre dura la funció."

Notícies

Marcel Tomàs i Cascai Teatre estrenen 'El
Comediant 'a Temporada Alta

Publicat per Teatralnet 16/11/2017
El proper divendres 17 d'octubre la sala La Planeta acull l'estrena d'El Comediant, l'últim espectacle del clown,
mim, actor, showman i cantant Marcel Tomàs i la seva companyia Cascai Teatre. La funció, coproducció del
Festival, es podrà veure també el diumenge 18. El Comediant és la quarta obra que el polifacètic artista
presenta a Temporada Alta, després de Hotot (TA12), El pillo (TA14) i La banda del Teflón(TA15).
Amb creació de Marcel Tomàs i Susana Lloret, el muntatge està dirigit per Tomàs, que aconsegueix presentar
un espectacle d'humor, música, improvisacions, imaginació, histrionisme, poesia, crítica, reflexió i un gran sentit
de la diversió, segons la millor tradició del cabaret. Acompanyat de Toni Escribano, l'objectiu d'El
Comediant és entretenir el públic, convertit en l'autèntic protagonista de la funció. El muntatge reivindica, de la
mà de dos artistes polifacètics i atípics, el sentit pur de l'espectacle i la seva capacitat de fer riure a
l'espectador.

Cascai Teatre & Marcel Tomàs va ser fundada per Marcel Tomàs i Susana Lloret el 1998, i des de llavors han
desenvolupat diversos espectacles de creació pròpia, apostant per un llenguatge basat en d'humor
contemporani i el treball de gest. Els seus 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 elit d'essers imperfectes que constantment lluiten per ser
millors persones però han nascut per ser perdedors. Antiherois per naturalesa, sobreviuen el dia a dia.

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Divendres, 17 idissabte, 18 de novembre, a les 20:30
Sala La Planeta

Dijous, 8 de març de 2018
Comarca
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El clown gironí Marcel Tomàs es reinventa amb l'espectacle 'El Comediant'

L'obra s'estrena al Temporada Alta
Dijous, 16 de novembre de 2017 12:15h
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El clown gironí Marcel Tomàs avui durant el passi de gràfics de l'espectacle 'El Comediant' © ACN
ACN / Gironès / Girona
Clown, mim, actor, showman, cantant i –com ell mateix es defineix- pillastre. Marcel Tomàs torna al Temporada Alta
per estrenar-hi 'El Comediant', el darrer espectacle amb segell de la seva companyia Cascai Teatre. Ell mateix admet que
l'argument

té

"un

punt

d'autobiogràfic".

Tot

i

que,

ja

precisa,

"tampoc

massa".

Prenent com a punt de partida la història d'un nen gran que vol ser comediant, Marcel Tomàs torna a portar tot allò que
el caracteritza damunt l'escenari: humor, música, improvisacions, histrionisme, crítica, reflexió i, sobretot, diversió. "És
un espectacle molt festiu, directe, simpàtic i 'ditxaratxero'", el defineix el mateix autor i director.

Amb 'El Comediant', però, Marcel Tomàs també es reinventa i evoluciona. A diferència de la seva trilogia de showman
total ('Zirocco', 'Hotot' i 'El Pillo'), en què els espectacles tenien una primera part més tancada i una segona més oberta,
amb 'El Comediant' des del minut zero es trenca la barrera amb el públic. Tomàs juga a ser personatge i comediant, fa
participar

els

espectadors

i

interactua

constantment

amb

ells.

A més, l'espectacle suma més referents clàssics de l'humor al teatre d'objectes, les projeccions i els canvis constants de
vestuari. A 'El Comediant', Cascai Teatre hi introdueix els titelles en directe (projectats a la pantalla) o la ventrilòquia
entre els gags que formen l'hora i escaig d'espectacle. "Es tracta, en definitiva, de jugar amb l'humor com a llenguatge",
explica Tomàs.
"Fer teràpia"
El clown gironí subratlla que, sobretot, el sentit de l'obra és "fer teràpia, que el públic gaudeixi i que s'oblidi de les
angoixes i la quotidianitat del dia a dia". Marcel Tomàs explica que l'actualitat també és present a l'obra, on se'n fa crítica,
però subratlla que allò que vol és "oferir un espectacle directe i simpàtic, on la gent s'ho passi bé".

L'actor i director admet que fer humor avui dia "costa", i més amb el conflicte polític que viu Catalunya. Però també diu
que, quan es posa la jaqueta del personatge i surt a escena, en definitiva fa "teràpia de grup". "La gent té ganes de
desconnectar i de riure, i hi ha qui m'ha dit que els he donat salut després de venir-me a veure", explica Tomàs.

A 'El Comediant', el polifacètic clown gironí no està sol damunt l'escenari. En alguns moments, es fa acompanyar de
Toni

Escribano

per

entretenir

el

públic,

convertit

en

l'autèntic

protagonista

de

la

funció.

L'espectacle es podrà veure aquest divendres i dissabte a la Sala La Planeta de Girona. Després d'estrenar-se al
Temporada Alta, però, 'El Comediant' tornarà als teatres gironins. A febrer es podrà veure al Teatre de Bescanó i, al
maig, tornarà a La Planeta.

El clown Marcel Tomàs es posa dins la pròpia pell a
l'espectacle «El Comediant»
El festival Temporada Alta estrena una obra que trenca la barrera amb el
públic «des del minut zero» i incorpora titelles i ventrilòquia
El

clown

gironí

Marcel Tomàs es
posa dins la seva
pròpia

pell

i

evoluciona el seu
format
d'espectacle
d'humor

amb El

Comediant.

L'obra,

que

s'estrenarà avui al Temporada Alta, afegeix els titelles i un número de ventrilòquia al mim, la
improvisació i l'histrionisme que el caracteritzen.

Marcel Tomàs també hi fa un pas més i, com assegura, «des del minut zero» trenca la barrera amb el
públic i el fa partícip dels gags.
El clown ha explicat que, deixant de banda el fil argumental –«la història d'un nen gran que té
necessitat de ser comediant»–, allò que busca és, sobretot, «entretenir el públic». «Fer teràpia i que
la gent tregui les angoixes del dia a dia», precisa.

Després de l'estrena a Girona, El Comediant es podrà veure al febrer a Bescanó i al maig tornarà a
la Sala La Planeta.

Clown, mim, actor, showman, cantant i –com ell mateix es defineix– pillastre.

El Comediant, el darrer espectacle amb segell de la seva companyia Cascai Teatre, té un argument
amb «un punt d'autobiogràfic», admet Tomàs, tot i que «tampoc massa», matisa.

Prenent com a punt de partida la història d'un nen gran que vol ser comediant, l'actor torna a portar tot
allò que el caracteritza damunt l'escenari: humor, música, improvisacions, histrionisme, crítica, reflexió
i, sobretot, diversió. «És un espectacle molt festiu, directe, simpàtic i ditxaratxero», el defineix el mateix
autor i director.

A diferència de la seva trilogia de showman total ( Zirocco, Hotot i El Pillo), en què els espectacles tenien
una primera part més tancada i una segona més oberta, a El Comediant des del minut zero es trenca
la barrera amb el públic. Tomàs juga a ser personatge i comediant, fa participar els espectadors i
interactua constantment amb ells. A més, l'espectacle suma més referents clàssics de l'humor al
teatre d'objectes, les projeccions i els canvis constants de vestuari.

A El Comediant, Cascai Teatre hi introdueix els titelles en directe (projectats en pantalla) o la
ventrilòquia entre els gags que formen l'hora i escaig d'espectacle. «Es tracta, en definitiva, de
jugar amb l'humor com a llenguatge», explica Tomàs.

«Fer teràpia»
El clown gironí subratlla que, sobretot, el sentit de l'obra és «fer teràpia, que el públic gaudeixi i que
s'oblidi de les angoixes i la quotidianitat del dia a dia».

Marcel Tomàs explica que l'actualitat també és present a l'obra, on se'n fa crítica.

L'actor i director admet que fer humor avui «costa», i més amb el conflicte polític que viu Catalunya.
Però també diu que, quan es posa la jaqueta del personatge i surt a escena, en definitiva fa «teràpia de
grup». «La gent té ganes de desconnectar i de riure, i hi ha qui m'ha dit que els he donat salut després
de venir-me a veure».

A El Comediant, el polifacètic clown gironí no està sol damunt l'escenari. En alguns moments, es
fa acompanyar de Toni Escribano per entretenir el públic, convertit en l'autèntic protagonista de la funció.

L'espectacle es podrà veure aquest divendres i dissabte a la Sala La Planeta de Girona. Al febrer es
podrà veure al Teatre de Bescanó i, al maig, tornarà a La Planeta.

