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UN TAL SHAKESPEARE
Si ets un personatge Shakespearià mil maneres de morir tindràs,
herois, malvats, traïdors, reis i enamorats per parts iguals.
Vides creuades i aventures tan reals i tan actuals que no deixen
indiferent a ningú.
Marcel Tomàs passa pel sedàs del seu particular univers creatiu
alguns dels icones del gran dramaturg, els fa viatjar als temps
moderns al servei d’un show hilarant.
Els mateixos personatges creen unes problemàtiques que els
involucren a viure unes peripècies constants. Intentaran resoldre
el conflicte a la seva manera i mai serà la millor manera,
provocant un desenllaç pervers i amb conseqüències terribles,
fent que l’espectador es sorprengui constantment i es diverteixi.
Marcel Tomàs es pregunta en un moment de l’obra: Si
Shakespeare estès viu de què parlaria? Sap bé la resposta. Ficaria
la mà al foc que seguiria parlant sense embuts de temes
universals com la traïció, la venjança, la gelosia i, com no, de la
mort i del suïcidi en particular. A les seves grans obres moria tot
Déu, apuntador inclòs. Un tal Shakespeare, fidel a aquesta
màxima, és tant sanguinàriament esbojarrada que els seus
protagonistes, alguns espectadors i una col·lecció de Clicks de
Playmobil se’n van a l’altre barri dalt de l’escenari. Marcel Tomàs
i el seu inseparable company Toni Escribano no en tenen mai
prou: maten de riure al públic amb el seu teatre del disbarat
elevat a l'enèsima potència.
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Un tal Shakespeare, engendrat en ple confinament, és tota una
lliçó de vida: hem de riure malgrat tot i quan les coses no surten
com volem no ens queda més remei que ser creatius i improvisar
per sortir del pas. Que si els actors que han d’intervenir a
l’espectacle es perden pel camí i mai acaben d’arribar...? Doncs
convertim al figurant gallec, que es presenta fet un nyap, en un
actor que lo mismo sirve para un roto que para un descosido.. .
Que si la Julieta del Romeu està temptada de treure’s la vida...?
Res millor que truqui al centre d’atenció al suïcidi i s’animi
consolant al seu deprimit interlocutor... Que Otelo i Desdèmona
acabaran com el rosari de l’Aurora...? Si no podem evitar-ho,
aprofitem la tragèdia per riure una estona tots plegats.
Un show fet a mida de Marcel Tomàs, que entre i surt de
l’espectacle com i quan vol, tan aviat recita un fragment
shakespearià com resolt problemes quotidians que sorgeixen a
l’escena. Teatre dins el teatre .
El dilema, més que Ser o no ser, és Riure o no riure. Tot depèn de
tu. Si decideixes no riure queda’t a casa. Si vols riure no et perdis
Un tal Shakespeare i vine al teatre.
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L'ESPECTACLE
ÉS LA DECONSTRUCCIÓ DEL REGISTRE
CLÀSSIC DE L’HUMOR PER TAL DE
CONTEMPORANITZAR
EL
GÈNERE
I
ADAPTAR-LO ALS NOUS LLENGUATGES
ESCÈNICS, AMB L’OBJECTIU DE QUE
CONNECTIN AMB L’ESPECTADOR D’UNA
MANERA MÉS DIRECTE I ACTUAL.

Espectacle
multidisciplinari,
fruit
d’un
procés de creació que té com a punt de
partida
el
clown
i
el
bufó.
Aquest
personatge maldestre capaç de crear
situacions còmiques de petits accidents
quotidians provocant veritables tragèdies.
Situacions inversemblants carregades de
bon
humor
però
també
amb
petits
discursos
savis
i
punyents
que
ens
mostraran les contradiccions més humanes.
Vestit sense roba de coloraines ni nas
vermell, és una evolució dels pallassos del
passat. Ara ja ho habita a les pistes de circ
sinó que ha crescut i camina sol.
D’aparença com un més de nosaltres
segueix essent un personatge que diverteix
i entreté, però que no es mossega la
llengua a l’hora de dir grans veritats. Murri
per naturalesa i d’hàbits maldestres, supera
els entrebancs del dia a dia de la millor
manera que sap. Però el que no sap és que
és un antiheroi i ha nascut per ser un
perdedor encara que no es rendirà mai.
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L'ARTISTA
MARCEL TOMÀS

MARCEL TOMÀS actor, director i creador és membre fundador de Cascai Teatre
amb qui ha desenvolupat tot el seu projecte artístic teatral. Després de 20 anys
ha creat i interpretat 18 espectacles, 16 dels quals de creació pròpia. Ha realitzat
més de 1.500 funcions i ha guanyat varis premis.

PREMI AL MILLOR ESPECTACLE DE PETIT FORMAT RADIO CITY DE VALÈNCIA
PREMI DEL PÚBLIC MOSTRA SANTA EUGÈNIA
LE COUP DE FOUDRE A LES ESTIVALES DE PERPINYÀ
PREMI BBVA A MILLOR ESPECTACLE 2013 I MILLOR ACTOR BBVA 2013
A banda del teatre treballa en televisió i cinema, així doncs ha protagonitzat les
dues pel·lícules del cineasta gironí Robert Bellsolà ( Dos a la Carta i Passi el que
Passi ) i ha participat en sèries com el Crac de TV3, Aida , Temps de Silenci , Los
Misterios de Laura , Física i Química , El Barco , Laberint d’Ombres , entre d’altres.

Ha dirigit la darrera producció de Fel Faixedas (Teatre de Guerrilla), Bona nit
Benparits . És un espectacle d’humor i música, escrit per Xavier Sanjuan i Fel

Faixedas, protagonitzat pel mateix Faixedas amb la participació d’Adrià Puntí,
Gossos, Miki Puig, Judit Neddermann, Roger de Gràcia i la Banda del Furgon
Oscuro.
En l’àmbit pedagog exerceix de professor d’humor gestual, teatre còmic i
d’interpretació davant la càmera des de fa 15 anys a l’escola de teatre el Galliner,
forma part de l’equip pedagog del Grau d’arts Escèniques de la Universitat de
Girona (ERAM) i del projecte FLIPART del Diputació de Barcelona, entre d’altres.
Un tal Shakespeare és el dinovè espectacle que realitza amb Cascai Teatre.
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EL PÚBLIC HA DIT...
"No cal saber Shakespeare, per passar una molt bona estona amb aquets dos "locus"
escenificant obres de Shakespeare". Cascai teatre escenifiquen una perfecta, divertida i
pedagògica immersió dins del mon del gran Shakespeare. I el més difícil: se'n surten!
Trieu-la. Espero que us vagi bé."
Guillem Terribas. Llibreter jubilat i activista cultural. Desembre 2020.
"Marcel Tomàs no té límit. Talent interpretatiu mereixedor d’incomptables i merescuts
elogis."
Assumpta Pérez. Regió 7. Gener 2021.
"El geni i la feina de Cascai Teatre amb un humor molt ben trobat esbudella literalment
l’obra de Shakespeare."
Josep Maria Viaplana. Recomana. Desembre 2020.
"Cascai Teatre agafen Shakespeare pel coll i ens acompanyen a fer un viatge boig cap a
aquell país on et petes de riure. Marcel Tomas i l’escuder Toni Escribano aconsegueixen
el més difícil: les riallades."
Mercè Sibina. Periodista TV3. Desembre 2020.
"Entre els múltiples personatges del teatre de Shakespeare, n'hi trobareu que sembla
que estan fets justament per Marcel Tomàs i Cascai Teatre. Són aquests personatges
obsessius, grotescos i histriònics que tant ens agraden i tant estimem de l'un i de l'altre.
Sensibilitat, humor, divertiment i coneixement, tant shakesperià com cascaià, per
alliberar-nos en uns moments en que ens fa tanta falta! Imprescindible".
Jordi Garcia. Lletraferit i activista cultural.
"Oh, Shakespeare! Qui no coneix Shakespeare? Quantes vegades l'han escenificat,
versionat, manosejat, remenat, estirat, escurçat i abonyegat al pobre Shakespeare? Cascai
fa precisament tot això, amb total llibertat, destacant la seva concepció "taratiniana" del
teatre, però també la poesia, l'amor i, sobretot, l'humor. "Un tal Shakespeare" esbudella
l'obra del bard de manera folla i humorística com mai s'havia fet. Amb Cascai, morireu
de riure, que és una de les poques maneres de morir que Shakespeare no havia previst!"
Dani Chicano. Proscenim 2020.
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LA PREMSA HA DIT...
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LA PREMSA HA DIT...
REFERENT A ESPECTACLES ANTERIORS

“Marcel Tomàs, iconoclasta, divertit, polifacètic, bell i elegant histrionisme
sempre a favor de la rialla més sincera. Però cal admetre que aquest
pillastre desfermat 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. Un showman
genial en manlleva tot allò inimaginable a través de l’enorme talent
d’aquest truà atípic i polifacètic."
Joaquim Armengol. El Núvol Digital. Desembre 2017
“El trabajo de comediante que a Marcel Tomas le brota de cada por de su
piel, Marcel sale al escenario y la energía cambia, los iones del aire
permutan la polaridad y el público se pone en modo carcajada. 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. Maig 2017
“Tomàs derrocha talento, simpatía, frescura y desparpajo, domina el gesto, el
tempo del gag. Decididamente brillante."
Joaquín Melguizo. Heraldo de Aragon.

“Marcel Tomàs (Cascai Teatre) és un dels millors clowns del país. 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 ."
Quim Noguero. La Vanguardia. 7 d’octubre de 2017
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Moltes gràcies

EL DILEMA, MÉS QUE SER O NO SER, ÉS RIURE O
NO RIURE. TOT DEPÈN DE TU. SI DECIDEIXES NO
RIURE QUEDA’T A CASA. SI VOLS RIURE NO ET
PERDIS UN TAL SHAKESPEARE I VINE AL TEATRE.

SI VOLS CONÈIXER COM EVOLUCIONA EL
PROCÈS CREATIU, CONNECTA’T A:

WWW.CASCAITEATRE.COM
TEL. 679 485 861

