


 

GENT DE MAR 
TEATRE D’HUMOR 
 

Gent de Mar, un espectacle inspirat amb els personatges 

que transiten per cofaries, ports, platges i viles marineres. 

Gent que manté un vincle excepcional amb el mar o la mar. 

Un espectacle d’humor de la mà de Marcel Tomàs que a 
través del seu particular univers creatiu, reviurem 

conflictes i afers quotidians de vilatans i visitants. Un retrat 

caricaturitzat d’aquells que estimen el mar, el viuen i el 

pateixen en el seu dia a dia. Música en directe i molt 

d’humor. 
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CASCAI TEATRE  
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GENT DE MAR 
TEATRE D’HUMOR 
 

Què és Gent de Mar ? És un espectacle en el que ens hem inspirat amb els 
personatges que transiten per cofaries, ports, platges i viles marineres. Gent que 
manté un vincle excepcional amb el mar o la mar. 

Tot això transportat a aquest univers humorístic que ens agrada treballar en els 
nostres espectacles, personatges histriònics, situacions absurdes, retrats 
caricaturitzats d’aquest personatges autèntics i  entranyables. 

El punt de partida són petites situacions quotidianes que ens resulten familiars a tos 
nosaltres, però que a través d’aquests personatges i el roll que juguen esdevenen 
situacions còmiques als ulls de l’espectador.  

Els protagonistes d’aquesta història són individus maldestres, pelacanyes, bones 
persones, murris de port bragats pels afers de la vida quotidiana, antiherois del dia a 
dia que sobreviuen els embats de la vida amb humor i amor.  

 



 
Pallassos contemporanis que han perdut el nas vermell i les 

robes de coloraines però en conserven l’essència. 
 

 

 

LA IDEA. 

Com ha sorgit aquest espectacle? 

L’idea sorgeix d’una proposta del Salva Manera que és pescador i activista cultural, 
coneix molt bé el món dels pescadors, cofaries i el seu entorn, també està molt vinculat 
al teatre, especialment al teatre d’humor, coneixia la meva feina i la trajectòria de la 
companyia.  

Em va proposar de fer un espectacle d’humor, posant de relleu alguns aspectes que 
han començat a ser importants en els debats del món de la pesca, com ara la 
sostenibilitat de la pesca, la importància de protegir i conservar l’ecosistema 
marí, la problemàtica dels plàstics al mar, la sobreexplotació i també d’altres 
problemàtiques més quotidianes com ara la convivència del sector pesquer amb 

els turistes, les piscifactories, les denominacions d’origen, entre d’altres. 

Ens va semblar bona idea i ens hi vam posar a treballar. 



 

EL PROCÈS DE CREACIÓ. 

 

En primer lloc vam fer un treball de camps  entrevistant-nos amb pescadors, 
xarxaires, peixateres, usuaris de llotges i cofaries i tots aquells que d’alguna manera 
estiguessin vinculats al món pesquer i entorn mariner. També es va portar a terme 
una  recerca més científica sobre temes més concrets i tècnics que afecten al sector.  

Després vam elaborar un primer guió que ha servit de punt de partida, a partir de tot 
aquest material hem anat treballant i desenvolupant l’espectacle. També hem fet una 
residència a la Sala la Planeta de Girona per poder treballar aspectes tècnics i fer uns 
assajos oberts a públics per veure com respira l’espectacle i polir-ne els últims serrells 
abans de l’estrena. 

 

 
Marcel Tomàs adapta el seu univers creatiu al món de la pesca 

i les vil·les marítimes. 



FITXA ARTÍSTICA 

A Gent de Mar som 5 actors i una cantant la Felisa Hernández que interpreta 
diferents temes en directe, havaneres, fados i bossa nova. 

Creació i direcció: MARCEL TOMÀS 
Intèrprets: Marcel Tomàs, Toni Escribano, Anna Turró, Miquelet 

Rabert, Salva Manera 
Cantant: Felisa Hernández 

Tècnic: Gerard Canadell 
Arranjament música: Carles Serras 

Fotografia: Marcel Asso 
Producció: Susana Lloret 

 
 

Marcel Tomàs i Toni Escribano son els habituals de la companyia i compten amb una 
llarga trajectòria en el teatre d’humor. En aquesta producció hem incorporat l’Anna 
Turró, actriu figuerenca amb una llarga trajectòria. L’Anna fa diferents personatges 
femenins, una inspectora de la comunitat europea, una peixatera, una medusa, entre 
d’altres. En aquest espectacle tots els actors fan varis personatges. També comptem 
amb Miquelet Rabert que és un pallasso excepcional que ve de treballar el clown més 
clàssic de cara pintada i circ, aquí l’hem reconvertit en un turista, un venedor 
ambulant i un subhastar. Salva Manera que ha estat l’impulsor d’aquest projecte i fins 
ara havia protagonitzat alguns espectacles infantils amb el personatge del 
Pescaplastik també fa petits cameos a l’espectacle. Tot plegat embolcallat per la 
magnífica veu de Felisa Hernández que canta havaneres, bossa nova i fados. 







FITXA TÈCNICA


