
Una pija a qui no entra al cap
que algú vulgui fer mal a la bona
gent d’Occident i una morta de
gana que es deleix per un panet i
una tassa de cafè que una coope-
rant li nega. Amb una convincent
interpretació d’aquests dos per-
sonatges ha irromput Mar Casas
(Manresa, 1973) en la cartellera
barcelonina gràcies al director ca-
lafí Josep Maria Mestres i l’obra Dis-
para / Agafa tresor / Repeteix. Una
relació d’amor i odi amb el teatre
que dura ja dues dècades des que
va descobrir l’escena gràcies a Teti
Canal ha desembocat en la parti-
cipació en una de les propostes
més suggerents de l’hivern, ni més
ni menys que a la sala Fabià Puig-
server del Lliure de Montjuïc

Tot aficionat al teatre coneix les
seves companyes de repartiment:
Sílvia Bel (La plaça del Diamant),
Carmen Machi (Juicio a una zor-
ra), Àurea Márquez (Pedra de
tartera) i Mònica López (Escenes
d’un matrimoni/Saraband). Però
el seu currículum només té cinc
línies. Com ha anat a parar a una
institució com el Lliure?

Vaig deixar l’Institut del Teatre
quan tenia 20 o 21 anys i em vaig
desvincular d’aquest món, però fa
tres anys em vaig reenganxar als
estudis. El curs passat vaig fer un
taller sobre el text Safari, d’Enric
Nolla, amb Josep Maria Mestres de
professor. Li va agradar el meu tre-
ball i em va fer la proposta per par-
ticipar en l’obra del Lliure.

Sense passar un càsting?
Em va dir que havia vist clar en

quina escena em podia col·locar.
Per què va deixar els estudis?
Estava entre segon i tercer curs

a l’Institut del Teatre i vaig fer un
gir a la meva vida. Amb la meva pa-
rella vem anar a viure al nucli de
Sant Genís, al municipi de Jorba,
a l’Anoia, i em vaig posar a treba-
llar en el món de l’hostaleria. 

I per què hi va tornar?
Quan vaig penjar els estudis va

ser per una rabieta, hi havia acti-
tuds i comportaments a l’Institut
que no m’agradaven. Però vaig te-
nir la sensació que em calia tancar
una etapa i fa tres anys hi vaig tor-
nar, amb la sort que tot el que ha-
via fet em servia perquè no va ser
fins l’any següent que van canviar
els plans d’estudis. També hi va in-
fluir que es va acabar la relació de
parella i vaig fer un nou gir vital.

Quan vivia a Manresa ja s’ha-
via interessat pel teatre?

Jo estudiava al Lluís de Pegue-
ra i, quan ens havíem de plantejar
si volíem estudiar una carrera, jo
pensava en periodisme i veteri-
nària. Però aleshores vaig sentir a
parlar de l’Aula de Teatre que im-
partia la Teti Canal al Centre Cívic
Selves i Carner i m’hi vaig apuntar.
Se’m va obrir tot un món! Vaig fer
el mateix curs dos cops de tant que
m’agradava, i amb la Teti com a di-
rectora i l’Anna Selga i jo fent d’ac-
trius vem portar a escena l’obra
Bloc 4, de Ramon Solsona. Fins i tot
la vem presentar a la fira de Tàr-
rega. Llavors vaig fer les proves
d’accés a l’Institut i el primer curs
el vaig cursar a Terrassa. Aleshores
encara vivia a Manresa, però l’any
següent ja vaig anar a Barcelona,
on hi vaig estar vuit anys abans de
marxar a Sant Genís.

Va continuar amb un ull posat
en el món del teatre?

No gens, vaig fer creu i ratlla amb
tot. Però al cap d’un temps se’m va
passar. Quan em vaig traslladar a

Sant Genís pensava que aniria a
Barcelona sempre que volgués,
però sense adonar-me’n em vaig
anar recloent en el món rural.  

Josep Maria Mestres és un dels
directors més reputats del país. Va
sentir vertigen quan li va oferir
treballar al Lliure amb ell?

I tant! Hi vaig arribar amb les
pors que se’t van acumulant pel
pas dels anys. Fins i tot, a l’institut,
tenia la vergonya d’actuar davant
dels altres. Em va costar superar,
però amb temps i treball ho vaig

aconseguir. Ara bé, quan vaig veu-
re qui eren els altres actors, vaig
pensar: «mare meva, on m’he fi-
cat!». Però la rebuda de tothom ha
estat molt bona.

El dramaturg anglès Mark Ra-
venhill (Haywards Heath, 1966)
va estrenar Shoot/Get Treasu-
re/Repeat el 2007 a Edimburg, un
text que té 17 escenes, cadascu-
na de les quals porta el títol d’un
clàssic literari. Mestres n’ha se-
leccionat set per a l’espectacle del
Lliure. Coneix les descartades? 

No les he vist, però tampoc sé en
què es va basar per fer la tria. In-
tueixo que va agafar les que més li
van agradar, i aquelles en que veia
clar quin actor hi podia anar bé.
Per exemple, l’escena de La mare
va ni que pintada a la Machi.

Vostè apareix en dos frag-
ments: Les troianes, una peça
coral amb cinc dones de classe
alta horroritzades perquè el ter-
ror penetra al cor de les demo-
cràcies, i El crepuscle dels Déus, on
interpreta una noia d’un país en
guerra de qui una cooperant es-
pera col·laboració per escriure un
informe. Com afronta aquests
dos papers tan diferents?

A Les troianes faig un registre
que s’alluna molt de mi, de la
meva manera de fer. Jo mai he por-
tat talons i el meu personatge duu
unes plataformes de pam i perru-
ca! Per mi ha estat tot un repte. El
crepuscle dels Déus és un cara-
mel, una escena on t’adones que
Ravenhill escriu de tal manera
que et fa viatjar a través de l’inte-
rior dels personatges.

En aquesta escena també es
posa a la pell d’una persona que
viu una situació que vostè no
deu haver viscut mai. Com l’ha in-
terioritzat?

Jo hi poso tot el que sé, és una
escena molt especial, i la Bel dóna
un joc bestial, fa que jo pugui
créixer cada dia. És clar que hi faig
un paper que no he viscut mai com
a persona. Però en aquest cas hi ha
una implicació ideològica amb el
text. El món està fet una merda, per
culpa nostra, perquè no som ca-
paços de viure en pau. Per davant
de les opcions polítiques i religio-
ses, hi ha la convivència entre les
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Entrevista Mar Casas
Actriu. El món dóna moltes voltes i la vida de Casas, unes quantes més. Vint anys després de deixar penjats els estudis d’interpretació de text a l’Institut
del Teatre va reprendre’n el fil per tancar una etapa. El seu talent li ha obert la porta de l’escena professional gràcies al director de Calaf Josep Maria
Mestres, responsable de portar a la fusta de la sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure de Montjuïc una obra crítica amb l’ús de la guerra en nom de la llibertat

«L’obra que faig amb Mestres al Lliure és
una plantofada a la cara de l’espectador»

Toni Mata i Riu
BARCELONA

La intèrpret manresana debuta en el teatre professional amb el director calafí a «Dispara / Agafa tresor / Repeteix»
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 ESTRENA EN L’ESCENA PROFESSIONAL 

L’ESPECTACLE

Teatre Lliure. Passeig de Santa Madrona,
40-46. Barcelona. Fins al 3 de març. De
dimarts a divendres, a les 20.30 h; dissabte,
a les 21 h; diumenge, a les 18 h. 30.25
euros (21.30 h, dimecres). Consultar
descomptes a www.teatrelliure.cat.
Direcció: Josep Maria Mestres. Autoria:
Mark Ravenhill. Interpretació: Sílvia Bel,
Boré Buika, Roger Casamajor, Àlex
Casanovas, Mar Casas, Gonzalo Cunill,
Mònica López, Carmen Machi, Àurea
Márquez i Adrià Roca/Oriol Sans.

DISPARA / AGAFA TRESOR / REPETEIX

Mar Casas, a l’escenari del Teatre Lliure de Montjuïc, a Barcelona

MIREIA ARSO

«Quan vaig descobrir el

teatre amb Teti Canal a l’Aula

que dirigia al Selves i Carner

se’m va obrir un món»



persones. Tot i que com a actriu
sóc la dona a qui volen ajudar, com
a Mar Casas em veig reflectida en
el paper de la Bel.

La cooperant?
Fa uns anys vaig estar dos me-

sos de voluntària en una escola de
tres-cents nens seropositius a Ad-
dis Abeba, la capital d’Etiopia. Hi
feia falta gent amb coneixement de
medicina i d’infermeria, però jo hi
vaig anar a ajudar en allò que em
manessin. Vaig estar a la cuina i
vaig intentar muntar una obra.
Els voluntaris vivíem en una ca-
seta, dins el recinte de l’orfenat, ca-
dascú tenia una habitació i hi ha-
via lavabo i cuina comunitàries. Jo
sortia a prendre el sol, fer un ci-
garro, el cafè... Els nanos de l’escola
passaven pel davant i quedaven
parats, no estaven acostumats a
veure una dona fumant o menjant
el que volia.

Ells passaven gana?
Feien dos àpats al dia, però

sempre era el mateix. Jo, en canvi,
podia anar al supermercat i per-
metre’m un caprici. L’escena m’ha
transportat molt a aquell moment,
i m’ha fet veure que quan estàs en
un altre lloc cal ser prudent i po-
sar-se a la pell de l’altre.

L’escena ha generat discre-
pàncies en el públic? L’obra és un
rebuig a la guerra amb el qual tot-
hom hi pot estar d’acord, però en
la crítica a la cooperació potser no
hi ha tant consens.

Ningú m’ha fet cap comentari.
El personatge que interpreta la
Sílvia Bel vol ajudar, fer la feina ben
feta, omplir l’informe perquè sigui
d’ajuda a la població local. La seva
voluntat és bona, no té mala in-
tenció. El que fa Ravenhill és col·lo-
car els personatges als extrems.
Presenta el diàleg entre les dues
dones, però també planteja quines
són les mancances personals de la
cooperant que la porten a realitzar
aquesta feina.

És una obra dura?
Hi ha muntatges que són una

carícia, d’altres una alenada d’aire
fresc. I també hi ha obres que són
una plantofada. A mi m’agradaria
que aquesta fos això, que provoqui

en la gent un efecte mirall.
Ho està percebent així?
A Les troianes, la Mònica López

parla del 4x4 que renta el seu ma-
rit, dels fills, del garden... I veus que
aquests comentaris provoquen
rialles, que en part són de com-
plicitat. M’imagino la gent do-
nant-se cops de colze i dient-se...
«com nosaltres!».

El tema no dóna per a gaire ria-
lles: l’absurd de la guerra i els con-
flictes que s’inicien en nom de la
llibertat i la democràcia. 

Avui en dia parlem banalment
de les coses. Cada dia, al Teleno-
tícies hi ha bombardeigs, guer-
res, terrorisme... Estem acostu-
mats a veure-ho i això fa que cada
cop ens resulti menys impactant.

Una de les sorpreses de l’obra
és veure Carmen Machi parlant
en català. La va deixar astorada?

És el primer cop que actua en
català. A l’inici s’aprenia el text
sense entendre’n el significat, però
ha treballat molt.

Fa un parell de mesos, Toni
Albà va provocar una polèmica
quan va demanar en un tuit que
la gent no anés a veure Juicio a
una zorra, una obra que Machi va
protagonitzar al Lliure de Gràcia,
perquè l’actriu madrilenya havia
signat un manifest en contra del
separatisme català. N’han parlat
amb ella d’aquest tema?

No, la veritat és que no, i no ho
dic per no mullar-me, simple-
ment és que no n’hem parlat. Ella
explica que té moltes amistats,
que està enamorada d’aquest país
nostre, i que aquí sempre la trac-
ten molt bé. Quan parla en català
se li nota el deix, però se li perdo-

na tot, es fica el públic a la butxa-
ca. El que jo penso és que tothom
és lliure d’expressar-se.

Passada l’època d’allunyament
mental i físic del món de l’escena,
ja està més al dia del que es fa als
teatres barcelonins?

M’interessen sobretot obres de
petit format. Del que més m’ha
agradat darrerament hi ha peces
com Boys don’t cry, de Victoria
Spunzberg, i Pallarina, poeta i
puta, dirigit per la Magda Puyo.
També està molt bé Incendis... jo
crec que sempre s’ha de fer teatre
d’aquest tipus. Som conscients de
les coses, però a vegades cal veu-
re-les una vegada i una altra per re-
afirmar-les. 

El petit format és ideal en
temps de crisi?

Tot allò negatiu té la seva ban-
da positiva. Els d’ara són moments
difícils per al teatre, però t’aporten
a nivell personal el fet que no et
pots relaxar, t’has de buscar la
vida, innovar, fer coses noves, fu-
sionar diferents estils artístics, ... 

Hi ha qui fins i tot promociona
nous sistemes de taquillatge.

El sistema de taquilla a la in-
versa –l’espectador paga després
de la funció el que creu que mereix
allò que ha vist– que va fer servir la
Sala Beckett amb l’obra Si existeix,
encara no ho he trobat serveix per
fer anar la gent al teatre. Però és un
recurs? Potser sí, però hi ha el risc
que es desnaturalitzi la professió de
l’actor perquè és un mètode que no
t’assegura un sou. 

La companyia Pàrking Sha-
kespeare, que dirigeix el manre-
sà Pep García-Pascual també
apel·la a la consciència del públic
amb les representacions gratuïtes
en espais no-teatrals.

És un altre sistema, el que sem-
pre s’ha dit de passar la barretina.
A ells els funciona.

Ara ja té clar que la interpre-
tació és la seva professió?

M’encanta! M’agradaria que em
continuessin sortint oportunitats,
però al març se m’acaba el con-
tracte. I si no surt res, aquest estiu
tornaré al negoci de l’hostaleria.

Quin?
Una paradeta de gelats al pas-

seig Verdaguer d’Igualada.
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Mònica López, Carmen Machi, Mar Casas, Sílvia Bel i Àurea Márquez, d’esquerra a dreta, a «Les Troianes»

ROS RIBAS

AVUI ALS ESCENARIS MANRESANS

El teatre Kursaal de Manresa
celebrarà avui els seus sis anys
des de la seva reinauguració
amb un espectacle musical a
càrrec de Xavi Lozano, el polifa-
cètic músic que converteix qual-
sevol estri en instrument i que és
conegut per les seves aparicions
al programa de TV No me la puc
treure del cap. A més, de pre-
sentar l’espectacle Tubs del món,
un concert extravagant i inevi-
tablement còmic, la vetllada
aportarà algunes sorpreses que
serviran per recordar que fa sis
anys, el 20 de febrer del 2007, es
feia realitat la reinauguració del
Kursaal al passeig Pere III.

En una nit de celebració, Lo-
zano, ànima de la companyia
Bufa & Sons, actuarà acompa-
nyat de tres músics (Marc Vila,
Guillem Aguilar i Dani Lleo-
nart). Per a ells una tanca, una es-
combra, una regadora, un totxo...
pot ser un instrument perquè «la
música és a tot arreu i trobar-la
és una simple qüestió de tossu-
deria o potser d’audàcia». Tenint
en compte que es tracta de ce-
lebrar el sisè aniversari del Kur-
saal, les entrades per a aquest es-
pectacle costen 6 euros (6 anys,
6 euros). 

D’altra banda, el pati del Kur-
saal rebrà el públic amb llum
d’espelmes, ja que el teatre se
suma a l’Encesa de la Nova Llum,
una iniciativa impulsada per
Òmnium Bages com a entitat
administradora de la Festa de la
Llum d’enguany, i que consisti-
rà en il·luminar amb 15.000 es-
pelmes el trajecte entre la plaça
Sant Domènec, la Muralla i la
plaça dels Infants, entre 2/4 de 8
i 2/4 de 9 del vespre.

REDACCIÓ | MANRESA

L’ESPECTACLE

 LLOC: Sala Gran del Kursaal 
 HORA: 21.00 h
 PREU: 6 euros.

«Un far encès» al Voilà!
per La Porta dels Somnis

La Porta dels Somnis visita el
avui el Voilà! de Manresa amb el
doble objectiu de repassar els èx-
its de la seva carrera i presentar
el seu últim treball, Un far encès.
El cinquè disc d’estudi del trio ca-
talà és la continuació de la nova
etapa que va marcar l’anterior,
Aire lliure, i d’aquesta manera es-
devé el seu disc més eclèctic. S’hi
troben des de cançons pop-rock,
com Un far encès, Cap a tuo Dal-

tabaix; pinzellades de folk ame-
ricà a Aprendre de tu o Fem una
nova cançó; fins a nous ritmes a
La ingenuïtat. Els germans Jau-
me i Oriol Saltor es consoliden
també com a productors, i la
veu de Virgínia Martínez no dei-
xa de sorprendre.

REDACCIÓ | MANRESA EL CONCERT

 LLOC: Voilà! Cafè-teatre 
 HORA: 23.00 h
 PREU: 10 euros.

El Kursaal farà sonar
«Tubs del món» per
celebrar els sis anys

«Vaig fer dos mesos de

voluntària a Etiòpia i gràcies

a l’obra he après que t’has de

posar a la pell dels altres»

«Estem acostumats a

veure la guerra i les bombes

a la tele i per això cada dia ens

causa menys impacte»


