
C  U  R  R  I  C  U  L  U  M       V  I  T  A  E  

 MARCEL TOMÀS

DATA NAIXEMENT:  14/05/1972

IDIOMES: CATALÀ / CASTELLÀ / FRANCÈS.

ALÇADA: 1,80 m.

CALÇAT: 44

TALLA PENTATLÓ: 40/42

TREBALLS REALITZATS

EN CINE

- Actor  protagonista  de  la  pel·lícula  LOVE  IS  IN  THE  AIR,  de  Robert

Bellsolà. Febrer 2009.

A TV

-  TEMPS DE SILÈNCI amb el personatge de Constantí (2000).

- LABERINT D’OMBRES   amb el personatge de Vicenç (1998)

- CARBALLO,   sèrie per Tele 5, amb el personatge de periodista (1997)

- L’ÚLTIMA COPA  , (Tennessi Williams), amb Antoni Xic. 1995                      

- FIGURETES DE VIDRE  ,(Tennessi Williams), amb Antoni Xic.1994
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      EN PUBLICIDAD

       -   Spot publicitari de PROGRUP. Veure www.progrup.com

       -   Spot publicitari per a cine. CINEBANK.

      -    Spot publicitari per a radio. FESTIVAL TEATRE HTO.

EN TEATRE

- Membre fundador i director artístic de Cascai Teatre des de 1997.

- Director i  intèrpret  d’  EN PERE I  EL CAPITÀ,  de  MARIO BENEDETTI.

(2008).

- Director, creador i intèrpret de MADE IN XINA. (2006)

- Director, creador i intèrpret de LIVING COSTA BRAVA. (2005)

- Director, creador i intèrpret, LE PARADIS, ( 2004).

- Monòleg d’humor gestual ,CASCAI, creació  i interpretació (2002).

- Monòleg teatral, L’HOME INCOMPLET, creació i interpretació, 2000.

- Monòleg teatral, EL HOMBRE INCOMPLETO, versió castellana.

- Monòleg teatral, NOU-CENTS,  d’Alessandro Baricco (1999)

- FAVOR PER FAVOR  .(Jean Annoil),amb Cia. Teatre el Palé.1997

- EL CANT DEL CIGNE  ,( Xavier Roca Ferrer ),amb Cia. Teatre el Palé. 1996

- PENTÀGON,  (Sergi Belbel), amb Pep Mora. 1996   

- EL CRIAT DE DOS AMOS,   (Carlo Goldoni), amb Xico Masó. 1995      

- L’ÚLTIMA COPA  , (Tennessi Williams), amb Antoni Xic.1995                      

- FIGURETES DE VIDRE  ,(Tennessi Williams),amb Antoni Xic.1994

- FUNDACIÓ  DE  CIUTAT  DE  MAHAGONNY  ,(Bertol  Brecht),amb  Xicu

Masó.

- LA LLIÇÓ D’ANTIGONA  .(Jean Anoil),amb Janot Carbonell.1994

- OTEL.LO  –  ROMEU  I  JULIETA  ,(William  Shakespeare),  amb  Morice

Durozier.

- TORNA-LA A TOCAR SAM   (Woddy Allen),amb Pep Vila.

- LA ESTRANYA PARELLA    (Simon) amb Pilar Barril.   

- LA COMÈDIA DE L’OLLA  .(Sofocles)amb Cia.Tallaret de Salt.
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COM A PROFESSOR.

- Imparteixo  classes   de  mim  i  humor  gestual  a  l’escola  de  Teatre  El

Galliner de Girona, des de 1999.

- Esporàdicament he fet cursos intensssius a:

- Perpinyà dins la programació del Festival Les Estivales.

- Ocasionalment al  Centre de Creació  que Cascai Teatre té a Ullà (Baix

Empordà).

PD:  us  adjunto  petit  resum  de  la  trajectòria  dels  espectacles  que  he

protagonitzat amb CASCAI TEATRE. També podeu consultar aquesta informació

i més a www.cascai.com.

ESTUDIS  CURSATS

- Clown con Fhilip Gaulier, professor i director de l’escola Gaulier.

- Interpretació Erni Martin, professor de l’Actors Studio.

- Interpretació Carlo Bosso, professor Comedia dell’Arte (Picolo Teatro de

Milano).

- Curs de doblatge ( Montse Miralles).

- Curs de doblatge ( Ramón Puig).

- Curs de doblatge ( Maite Supèrbia, Rafael Ordoñez ).

- Curs per l’actor còmic amb John Bers

- Curs de dicció castellana ( el Timbal de Barcelona)

- Tres anys d’estudis de teatre a l’escola El Galliner (Girona )

- Curs de TV ( Antoni Xic )

- Curs d’interpretació amb Mourice Dorozier (França)

- Curs per l’actor còmic amb Antonio Fava ( Itàlia )

- Cursos d’ acrobàcia, malabars ,etc.
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RESUM DEL TREBALL QUE HE FET AMB CASCAI  TEATRE.

2008  -   producció  de  l’espectacle  EN  PERE  I  EL  CAPITÀ,  de  MARIO  BENEDETTI,

traducció PERE PUIG.

En Pere i el Capità, és un text del poeta i escriptor uruguaià Mario Benedetti, que ha

estat traduït i adaptat al català, per primera vegada, per Pere Puig. 

Aquest espectacle és un diàleg a dos bandes, en el context d’un interrogatori, i en la

relació que s’estableix entre un torturador i un torturat.

Fitxa artística.

Autor: Mario Benedetti / Traducció: Pere Puig /  Direcció: Marcel Tomàs / Intèrprets:

Jordi Subirà,  Marcel Tomàs /  Ajudant de direcció, producció i  maquillatge: Susanna

Lloret / Vestuari: Scan+ / Disseny gràfic: La Clofolla / Producció: Cascai Teatre SL.

Presentació i trajectòria.

L’estrena va tenir lloc a l’espai XXS de Lloret de Mar, el 25 de gener de 2008, el 8, 9, i

10 va estar a la Sala La Planeta de Girona. El mes de juny hem recuperat la peça per

presentar-la dins el festival HTO, (Hostalric Teatre Obert) on se n’ha fet una adaptació

específica per portar-se a terme al Castell. El més de setembre hem començat a fer

gira  primer  la  presentarem  a  Sant  Feliu  de  Buixalleu,  després  a  Banyoles,  Olot  i

Torroella de Montgrí, i posteriorment la presentarem al Teatre del Mar de Mallorca on

hem  estat  durant  el  mes  de  desembre  de  2008.  Actualment  aquest  espectacle

continua en gira.
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Premsa.

“ Para  desarrollar  semejante  trama,  es  evidente  que  hace  falta  ritmo,  sutilidad,

coherencia,  y  esta  puesta  en  escena  posee  tales  cualidades,  y  sobre  todo,  dos

intérpretes muy buenos: Marcel Tomàs ( el capitán ) es un excelente actor, con un

recital de registros y de detalles que alimenta la credibilidad de su complejo personaje,

y Jordi Subirà no le va a la zaga, en un papel, el de víctima, de notable dificultad.”

Francesc M.Rotger. DIARIO DE MALLORCA.

“La  unió  dels  dos  intèrprets  fa  un  tàndem perfecte.  els  actors  disposen  d’un  bon

vehicle, el text i hi estan a l’alçada. El deteriorament físic i psicològic dels personatges

és progressiu i evident, i deixa un treball interpretatiu no gens fàcil però creïble i real

per a l’espectador. El deteriorament i el procés arriben amb contundència i nitidesa al

públic, que no hi pot quedar aliè.”

Assumpta Pérez. REGIÓ 7.

Marcel  Tomàs  un  molt  bon  actor,  opta  per  una  certa  caricaturització  del  seu

personatge,  el  Capità,  que  el  fa  més  sinistre.  (...)  Subirà  protagonitza  moments

especialment intensos. Teatre del tot necessari.

Dani Chicano. EL PUNT.

2006 - MADE IN XINA, estrenat al Festival Temporada Alta de Girona 2006.

Espectacle de creació basat amb el treball de gest i clown. 
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Sinopsis.

En  la  part  del  darrera  d’algun  lloc,  uns  personatges  histriònics  treballen  com  a

controladors de qualitats de productes procedents de la  Xina.

Un  sindicalista,  un  ex  boxejador,  un  becari,  i  un   encarregat  viuen  i  treballen,  ...

treballen  i  es  relacionen,  comparteixen  il·lusions  i  fantasies  dins  aquest  univers

colorista  i  estrident,  s’esforcen per  ser  millors,  complint  les  instruccions  d’un  xino

emprenyat.

A la seva manera són eficients però han nascut per ser perdedors.

Fitxa artística.

AUTORS:  Susanna Lloret / Marcel Tomàs  / ACTORS: Marcel Tomàs, Miquel Noguera, 

Susanna Lloret, Carles Amelrich, David Estany  / DIRECCIÓ: Marcel Tomàs / TÈCNIC DE 

SO: Albert Mosoll / PRODUCCIÓ: Cia. CASCAI .

 

Presentació i trajectòria.

MADE IN XINA, va ser estrenat al Festival Temporada Alta de Girona 2006, i a partir

d’aquest moment va fer gira durant tot el 2007 i part de 2008, també s’ha presentat al

Festival  Les  Estivales  de  Perpinyà,  (on s’ha  portat  a  terme un taller  de  creació  i

expressió  corporal), a la  Fira  Tàrrega 2007,  al  Festival  Gest  d’Esparraguera,  a les

Jornadas de Humor de Pasaia ( Pais Basc), etc . 
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Premsa.

“La companyia Cascai aporta un toc burlesc amb un espectacle surrealista, i amb molt 

color, servit per uns excel·lents comediants. Un gran esclat de riure refrescant.”

   J.M.C L’Indépendant (France).  

“Dins aquest ambient de dibuixos animats vivents, coloristes, on no falten els efectes 

especials, aquest actors són irresistibles. Dominat l’art del mim, hàbils en ganyotes 

expressives, revisant els recursos inesgotables dels grans clowns, 

els comediants de la companyia Cascai provoquen els riures del públic. Un bon 

moment de distensió, i una alenada de bon humor comunicatiu.”

   J.M.C L’Indépendant (France).  

2005   -   LIVING COSTA BRAVA  , estrenat al   Festival Temporada Alta 2005  .  

LIVING  COSTA BRAVA ha  estat  el  cinquè  projecte  de  la  companyia  Cascai,  Marcel

Tomàs hi ha intervingut com a creador i actor principal. Estrenat el 2005 actualment

encara esta en gira.

Sinopsis.

Quatre personatges i  un gos petaner conviuen en una comunitat de propietaris de

menys de 30 metres quadrats.  
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Un Animador musical, superhome de tardes i claquetista de matins, pretén guanyar-se

la vida al carrer mostrant una gran varietat del seu repertori. Un Inventor, nou vingut,

que confon la velocitat amb el  tocino, és l’encarregat de fer rutllar la gran màquina,

que malgrat les múltiples averies, segueix engegant-se cada matí. Un Tuning passat de

rosca  habita  al  soterrani  on  ha  trobat  el  seu particular  mòn,  i  una Pretty Woman

resclosida, que ningú no sap exactament a què es dedica, viu a l’àtic per prescripció

mèdica ja que el clima mediterrani calma els seus atacs d’histèria. 

Antiherois per naturalesa, sobreviuen el dia a dia.

Fitxa artística.

TÍTOL: LIVING COSTA BRAVA -  AUTOR:  Susanna Lloret / Marcel Tomàs -

ACTORS: Marcel Tomàs, Susanna Lloret, Carles Amelrich, David Estany - DIRECCIÓ:

Marcel Tomàs – DISSENY VESTUARI: Carme Puigdevall -  DISSENY GRÀFIC: La

Clofolla - BANDA SONORA: Abert Mosoll -  PRODUCCIÓ:  Cia. CASCAI .

Presentació i trajectòria.

LIVING COSTA BRAVA, es va estrenar la tardor del  2005 dins el  marc del  FESTIVAL

TEMPORADA ALTA, després ha fet gira per diverses poblacions de Catalunya, ha fet

temporada al TEATRE DEL MAR DE MALLORCA, durant l’estiu del 2006 va participar al 

festival LES ESTIVALES DE PERPINYÀ (FRANÇA), la FIRA DE TEATRE DE CASTILLA LEÓN

(CIUDAD  RODRIGO),  al  FESTIVAL  DE  HUMOR  DE  ARAIA  (PAIS  VASC), la  FIRA  DE

TEATRE DE CARRER DE TÀRREGA, i el FESTIVAL DE PALLASSOS DE CORNELLÀ. També

ha  participat  al  FESTIVAL  DE  INVIERNO  DE  TORRELAVEGA  (CANTÁBRIA),  i  a  la

MUESTRA DE CÓMICOS DE ALFARO (LA RIOJA). Ha fet gira per diferents teatres i sales

d’Espanya,  ha  estat  al  TEATRO  DEL  MERCADO  DE  SARAGOSSA,  SALA  ZERO  DE

SEVILLA,  LAGRADA DE MADRID.  Durant l’estiu del  2007 ha participat  al  prestigiós

FESTIVAL  INTERNACIONAL  D’ALMADA  (PORTUGAL), al  BILBOROCK  de  la  Semana

Grande de BILBAO. Actualment està de gira per Catalunya, Aragó, País Basc i Castella

la Manxa. 
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Premsa.

“ Un espectáculo lleno de originalidad y de un elemental y bien elaborado trabajo de

clown. Una función muy divertida, a ratos en grado superlativo.  Living Costa Brava

convierte en caricatura cuatro personajes (…), va entretejiendo con ellos un nudo de

relaciones y construyendo un microcosmos en el que conviven con Snoopi, un quinto

personaje que, aunque no tiene presencia escénica, es inteligentemente utilizado en

ocasiones para alguno de los gags. (…) Elaboradísima puesta en escena, un ritmo muy

bien  medido,  puertas  que  se  abren  y  se  cierran,  personajes  que  aparecen  y

desaparecen con una precisión milimétrica,  van dibujando una serie de situaciones

llenas  de  comicidad,  que  no  dan  tregua  al  espectador  y  le  arrastran  a  la  risa

incontenible. (…) Las escenas están planteadas con inteligencia, con gags que dan un

magnífico resultado y conectan con claridad con el público.

Un gran trabajo actoral basado en el gesto, dibuja con precisión a los caricaturizados

personajes,  busca  complicidad  con  el  espectador  y  hace  creíbles  una  situaciones

cargadas de absurdo y de talento.

Heraldo de Aragón. Joaquin Melguizo. 5 setiembre 2008.

Los sueños, la necesidad de buscarse la vida, las ganas de reír o llorar, de inventar

y soñar,  humanizan a los personajes y podemos ver en ellos, o a través de ellos, a

un amigo, un familiar, un conocido, un vecino… ¡quizá a nosotros mismos!

Los  cuatro  ofrecen  un  divertidísimo  espectáculo  de  humor,  lejos  del  manido

astracán  y  del  chiste  fácil.  El  humor  de  “Cascai  Teatre”  es  puro  surrealismo

pasado por el tamiz de la inteligencia, del saber hacer, con ello consiguen que el

espectador se pregunte a cada minuto,  con sonrisa permanente,  “¿qué harán

ahora estos locos?”. Su trabajo es el resultado de una perfecta sincronía, entre

otras cosas, con los efectos especiales, amén de la habilidad para hacer que al

pulsar una palanca salte una botella o surja un chorrito de agua; y digo habilidad

porque en escena no hay más recursos técnicos que las manos para conseguir los

resultados por procedimientos puramente artesanales.

En resumen: Humor sin vulgaridad, humor inteligente. Una función que merece

ser vista y aplaudida.

Salvador Enríquez     . Noticias Teatrales Madrid. Octubre 2006.  
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Són quatre. Quatre energúmens, tres nois i una noia, que cohabiten en un conjunt

residencial  semblant  a  un  munt  de  caixes  de  sabates  apilades  l’una  sobre  l’altre,

formant una alegre cacofonia. Hi ha l’artista de carrer, cantant d’aigua de roses, al que

li agradaria dormir tranquil·lament. També hi ha el Jove juerguista, que viu a ritme de

techno, es diverteix fent  petar la seva moto, i sembla que  no sàpiga fer res més, a

part de riure estúpidament. Hi ha el simplón que posa tot el seu cor en voler arreglar la

caldera e instal·lacions, tot i les seves limitacions. Hi ha la maniacodepressiva de l´àtic,

provocadora i histèrica, que voldria que el món girés al seu voltant, però ni tan sols és

capàs de domestica el seu gos. Ah sí, clar, també hi ha l’Snoopy. Com podria oblidar-

me’n, un malèvol i imbècil insomni…

Tot aquest microcosmos reunit sota el mateix sostre, només pot esclatar, y esclata,

inevitablement.  Una  abalança  de  gags,  un  festival  d’skeigs,  una  escalada  d’efectes

manga….

Només el cantant sembla que tingui el cap sobre els ombros, però ràpidament perdrà

els  nervis  intentant  inculcar  als  seus  veïns  les  normes  elementals  de  viure  en

comunitat.

Quan la companyia de Girona es posa en moviment, no hi ha necessitat d’entendre el

català. Sobre tot tinguent en compte que hi ha una bona dosis d’improvisació. Se’n

riuen de tot, tan de les situacions com dels efectes especials, i tot queda compensat al

veure  la  felicitat  que  comparteixen  els  quatre  protagonistes  sobre  l’escenari.  Un

vertader moment de distensió, beneficiós, una cura de joventut.

L’Independant. 30 juillet 2006.

“Tomàs ha estat capaç de trobar la seva pròpia manera de fer, basada en el teatre

còmic gestual, l’humor de l’absurd i el seu innegable talent.”

“l’enginy de la companyia, (...) es demostra d’entrada en l’escenografia: els veïns de

l’edifici entren i surten d’armaris on viuen literalment entaforats, metàfora dels estudis

que es lloguen a l’estiu a les poblacions de la costa.”
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“Living Costa Brava  és una obra còmica que no renuncia a  analitzar  amb ull  crític

determinats  comportaments  d’autòctons  i  de  nouvinguts  en  una  població

eminentment turística.”

“L’obra té moments brillants, (...) un bon espectacle.” 

El Punt. Dani Chicano. 21 de novembre de 2005.

“ grans dosis de comicitat i situacions surrealistes”

Regió 7. Assumpta Pérez.

“ Marcel Tomàs, excelente actor, con una expresividad verbal y (sobre todo) gestual

excepcionales. (...) espectáculo simpático, entretenido y con momentos geniales, con

una composición escénica original, atractiva y ágil,  y con gags (sobre todo visuales)

sobresalientes. “

Diari de Mallorca. Francesc Roger.

2004 -   LE PARADIS  , estrenat a la   Fira de Tàrrega 2004.  

Espectacle de màscara total, d’humor gestual. 

Un espai, un lloc, tres autòctons i un foraster. Ens parlen d’amistat, estimació,  soledat,

respecte, tendresa, etc.

Només és una història,  però explicada de manera diferent, fusionant l’humor i la 

màscara, el joc i la complicitat.

Marcel Tomàs hi ha intervingut com a creador i actor principal.
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Presentació i trajectòria.

Aquest espectacle s’ha presentat  el  maig de 2004,  a  la  Sala La Planeta, i  ha estat

estrena absoluta  a  la  Fira  de Tàrrega  2004, també ha passat  pel  Supermercat  del

Teatre,  i  Temporada  Alta. A  banda  d’això  ha  anat  fent  representacions  arreu  del

territori català i valencià. També va participar al Festival d’Escena Poblenou 2005. 

Premsa.

“Un espectacle basat en l’humor gestual i la màscara. L’obra, de creació pròpia, mostra

amb  un  gran  sentit  de  l’humor  diverses  situacions  que  es  produeixen  en  un  lloc

d’estiueig apartat de la civilització, entre tres personatges autòctons i  un turista, la

qual cosa suposa un xoc de dos móns molt diferents. El consumisme i el desig de l’únic

personatge femení d’una vida que creu millor són dos aspectes que es reflecteixen en

el muntatge. Le Paradis és un espectacle on l’humor té una vessant poètica semblant a

la del cinema mut.” 

EL PUNT. 

“L’obra que es va estrenar a La Planeta és arriscada, perquè exigeix una gran perfecció

tècnica, un ritme molt determinat i una precisió que fan que tot sigui extremadament

delicat, però que ajuden a potenciar la vessant poética de l’espectacle, que hi és, a

l’estil Leandre i Claire. Cascai supera el repte, aconsegueix dibuixar convincentment els

personatges i, tot i la rigidesa de la màscara – magnífica construcció -, el públic els pot

veure somriure, emmurriar-se o sorprendre’s.”

” DANI CHICANO. EL PUNT.
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2002 – CASCAI,   estrenat el 2002,   Festival Temporada Alta de Girona 2002.  

Cascai és un espectacle unipersonal, un solo d’humor gestual creat i protagonitzat per

Marcel Tomàs. 

Sinopsis.

SINOPSIS:  Cascai   auòcton del  Mediterrani.  En petites dosis calma el  dolor: mal de

queixal, mal d’ossos, ulceres, dies emboirats, “enxerinades”,”juanitus”,  etc. En excés

efecte el sistema nerviós, transforma la realitat, veus coses on no hi són.

Una gran dosis d’imaginació, tres quartes parts d’humor, unes cullerades de clown,

meitat mim meitat  showman, tot això passat pel filtre del teatre de carrer i el teatre

gestual,  ho barregem en una coctelera, ho posem dalt de l’escenari i  el resultat és

Cascai.

Fitxa artística.

AUTORS  I  DIRECCIÓ:  Susanna  Lloret  /  Marcel  Tomàs.  INTERPRET:  Marcel  Tomàs.

EDICIÓ SO: Agustí Rovira. DISSENY GRÀFIC: La Clofolla. IL.LUMINACIÓ: Persona Maurici.

PRODUCCIÓ: Cia. La Fortalesa.

Presentació i trajectòria.

CASCAI va ser el tercer muntatge de la companyia, espectacle d’humor gestual es va

estrenar el maig del 2002 a la Sala de  Teatre la Planeta de Girona.  Va fer diverses

actuacions per diferents municipis de Catalunya y Espanya, ha participat al  Festival

Temporada Alta de Girona (2002), a la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega (2002), al 
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Festival de COS de Reus (2003), al Festival Festus de Torelló (2002), a la Fira del Circ

de la Bisbal (2002), a les Festes del Pilar a Saragossa (2002), al Festival Internacional

de Clown de Madrid (2003),  als Encuentros TE VEO de Zamora (2003), al Festival de

Verano de Pontevedra, i ha estat al Teatre del Mar de Palma de Mallorca (2002). En

l’àmbit  internacional  ha  estat  al  Festival  Internacional  d’Humorologie  de  Bèlgica

(2003) i el Festival Internacional del Teatri del Mondo a Porto Sant’Elpido (Itàlia). El

març del 2005 ha fet estada el Teatro de la Estación de Saragossa, i posteriorment al

Teatro del Mercado de Saragossa. Actualment encara continua en gira.

Premsa.

“  La Fortalesa presentó su espléndido espectáculo de mimo, CASCAI. Espectáculo para

un solo actor, Marcel Tomas escenifica lo que cabe calificar de dibujos animados en los

que un joven rescata de las garras de un brutal raptor a su amada. “

Pablo Ley.   EL PAIS.  

“ gran versalitat i recursos per interpretar els papers principals, i infinitat de secundaris

(...) meticulositat de com s’ha engranat l’actor amb la música i els efectes lumínics. (...)

aplaudiria la tècnica de la primera (part), però em quedaria amb la segona, per la seva

frescor i la capacitat d’adaptació a les circumstàncies.”

Alfons Gumbau.   El Punt.  

“ (...)  un viatge frenètic, gairebé psicòtrop,  que ens porta un personatge a qui  pot

passar de tot menys el que tenia previst. Cascai té molt bons elements però el bàsic és

el  seu intèrpret:  Marcel  Tomàs.  Histriònic,  expressiu, amb un domini  del  gest  i  del

clown... L’actor esprem fins a l’última gota tots els recursos de què disposa. La seva 
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recerca en tot moment de les reaccions de l’espectador fa que sigui una peça dinàmica

i àgil. Fent-se entendre sense articular ni un sol mot. “ 

Assumpta Pérez.   Regió 7.  

“ Marcel  Tomàs es basta ell  tot sol per convertir un espectacle mut en una broma

trepidant. I ho fa amb la sola ajuda d’una il.limitada expressió corporal i d’infinitat de

registres facials d’irresistible comicitat. Una gesticulació que homenatja els cartoons

televisius de tota la vida i les pel.licules mudes d’un temps imitant aquella primitiva i

divertida  ingenuïtat  de  les  seves  desbaratades  històries  còmiques  i  impossibles.

Delirant primera part, i indiscutible espontaneïtat i simpàtica capacitat d’improvisació

de l’intèrpret, a la segona. Cascai un magnífic entreteniment. “

Javier Matesanz.   Diari de Balears.  

“ Es  mimo,  monólogo,  historia  muda  de  policías  y  ladrones  con  banda  sonora,

caricatura en movimiento,  aplausos enlatados y en directo,  y bastantes  cosas más.

Personajes cinematográficos sacados del mundo del cómic o de la picaresca del cine

mudo. Para hacer teatro hace falta bien poco: unas gafas, unas notas, una chaqueta y

un pito. Lo demás lo pone el actor, y el público con ganas de marcha. “ 

Emili Gené.   Última Hora.  

“ Me parece que fue Valdano el que dijo de Romario que era un jugador de dibujos

animados. Marcel Tomàs es, por su parte, un actor de dibujos animados, o un dibujo

animado  él  mismo.  Una  catarata  de  expresividad,  de  muecas,  de  energía,  de

comunicación,  de  versatilidad,  de  esfuerzo  físico  y  de  movimiento  como la  que él

despliega desde el principio hasta el final de la función.  Cascai constituye un recital

expresivo de su único intérprete y, al mismo tiempo, un montaje muy entretenido y

que mantiene la complicidad del espectador.”

Francesc M. Rotger.   Diario de Mallorca.  
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(...) Cascai  un xou gestual interpretat a soles peu un Marcel Tomàs que, ho reconeix,

“hi acabo fet pols”. No és estrany. Al llarg d’una hora i mitja, i sense dir ni piu, l’actor

de Sant Feliu de Buixalleu es transmuta en desenes de personatges (marins i tot) a la

recerca  d’un  sol  objectiu:  fer  riure  el  públic.  I  per  aconseguir-ho  s’emmiralla  en

humoristes  clàssics,  com  Buster  Keaton  i  Chaplin,  i  en  els  dibuixos  animats  de  la

Warner. Un còctel ben explosiu.

Carles Blaya. Regió 7. Dissabte, 22 de febrer de 2003.

2001 - L’HOME INCOMPLET   monòleg de creació, basat amb el treball del clown i el  

gest, estrenat el Maig del 2001, a la Sala   La Planeta  , de Girona.   

La segona producció va se L’HOME INCOMPLET, estrenat el Maig del 2001, a la Sala La

Planeta, de Girona, va participar a la Marató de l’Espectacle de Barcelona amb molt

bona acollida. Va guanyar el primer premi al millor espectacle i millor actor al concurs

Radio  City  de  València,  segon  premi  del  concurs  de  monòlegs  de  Drassanes

(Barcelona), el Setembre va estar a la Fira de teatre al carrer de Tàrrega,  després va

fer temporada a la Sala de Teatre Artenbrut (Barcelona), i va estar programat dins el

Festival  Temporada  Alta  2001, el  novembre  del  2001  es  va  estrenar  la  versió

castellana, a l’Havana (Cuba), dins el marc de les Jornades de Cultura Catalana a Cuba,

(projecte avalat per SGAE i FUNDACIO AUTOR.). Aquest espectacle també esta inclòs

dins  la  campanya  de  Difusió  de  Teatre  Professional  de  la  Diputació  de  Girona i

Campanya de Difusió artística de l’ODA ( Oficina 

de Difusió Artística de la  Diputació de Barcelona). Actualment estem fent bolos per

Catalunya, Castelló i València.
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Resum de premsa.

“(...)  facilitat de Marcel Tomàs per gesticular, fer mímica, per contorsinar el cos i el

gest, per fer de l’expressió facial un autèntic llenguatge còmic, és fabulosa. Utilitza la

paraula,  però gairebé no la necessita.  (...)  Enginyós,  descriptiu,  dubitatiu,  tremolós,

descarat, suggeridor, desafiant, pallasso, entendridor...Tot això i molt més és aquest

personatge(s)”

DIARI DE BALEARS, MARÇ 2004.

“La historia, con destellos surrealistas, bastante próximos al teatro del absurdo y en

buena  medida  cercanos  a  un  humor  algo  negro,  cuenta  con  ciertos  hallazgos

sobresalientesy,  en  su  conjunto,  entretiene,  divierte  y  constituye  una  interesante

demostración de espresividad y de talento.

FRANCES M.ROGER. DIARI DE MALLORCA.

“A través de la palabra y del gesto, logra hacer visible lo invisible y presente lo ausente

(...)  Magia  puramente  teatral  (...)  enorme  talento  interpretativo,  (...)  espectáculo

completo”

FERNANDO ANDU. HERALDO DE ARAGÓN

“Monòleg curiós i divertit que, lluny de caure en els tòpics, és totalment innovador.

Històries increïbles explicades amb un humor fresc, encomanadís i àgil.

El secret de L’Home Incomplet rau en la interpretació de Tomàs i en la improvisació

que inclou la peça: l’actor mostra un gran domini interpretatiu: barreja la tècnica de

clown  amb  la  tècnica  més  teatral;  el  gest  amb  el  text,  construint  un  espectacle

uniforme i esprement cadascuna de les històries que relata”

Assumpta Pérez.   Regió 7  . Dimarts 12 de març de 2002.  
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“ Ingenioso  y  sencillo  texto  de  Susana  Lloret  y  el  actor  Marcel  Tomàs.  Depurada

elaboración  interpretativa.  Se  agradecen  el  buen  gusto  y  la  sobriedad  de  este

unipersonal  que  ratifica  el  sentido  del  humor  catalán,  lleno  de  intelectualidad  y

auténcia gracia.”

Amado Del Pino. Gramma 8diari de Cuba). Dimarts 20 de novembre de 2001

" El humor solitario es un placer colectivo. (...) Marcel Tomàs es ya un payaso con todas

las de la ley. Tiene un buen dominio del cuerpo, sobre el que estructura algunos de los

mejores gags. "

Pablo Ley.   El País.   Dijous 13 de setembre de 2001.  

"Magnífico.(...) Por supuesto, las carcajadas con las que el público jalona toda la pieza

son prueba de un trabajo muy serio, de notable esfuerzo y más que exitosa conclusión.

Naturalmente que todo ello no sería suficiente sin una buena dosis de genio. Y la hay,

merced al  género:  el  absurdo. A destacar la habilidad con que un trabajo corporal

exigente matiza un trabajo de lugares comunes y frases hechas que vienen a enfatizar

más lo irracional del conjunto.”

Natàlia Molero  . La Vanguardia  , 21 d’octubre de 2001.  

"  L’Home Incomplet      és  un monòleg protagonitzat  per un individu,  maldestre,  ben

clenxat i endiumenjat, que es despenja en un teatre per atzar(...). A partir d'aquest fet

anecdòtic, tot un univers de farciments humorístics, (...) revestits amb una corrua de

gestos i moviments d'una bona projecció còmica, anirà embolicant la troca. Tot ben

acolorit d'un seguit de picades d'ull al públic, determinades per l'espai, és aquest 15

per cent d'improvisació que se'ns adverteix que hi ha a l'espectacle. Fet amb cura, des

del llenguatge esquitxat de col.loquialismes i dialectalismes. “

“Tomàs, en definitiva, és un bon actor que té l'habilitat d'embolicar la troca a cor què

vols.”

Pep Martorell.   El Punt.   Dimarts 18 de setembre de 2001.  
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1999 -    NOU-CENTS  ,  l’Alessandro Baricco,  estrenat el  febrer del 1999, a Arbúcies i  

presentat a la   Fira de Teatre de Tàrrega (1999).   

NOU-CENTS, l’Alessandro Baricco, va ser la primera producció de la companyia, es va

estrenar el febrer del 1999, a Arbúcies. Després de fer una petita gira per alguns dels

pobles de la província de Girona i participar en la Campanya de Teatre Professional de

la Diputació de Girona, va estar  al  Fira de Teatre de Tàrrega, el Setembre de 1999,

amb molt bones crítiques i algunes actuacions concertades, que no va poder portar a

terme perquè els drets d’autor els havia adquirit, el mateix any, una altre productora.
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