
DE NOU A MONTJUÏC El Teatre Lliure programa per a les properes setmanes una versió de l’obra «Un enemic del
poble» creada per Juan Mayorga i Miguel del Arco amb un elenc català en el qual figura la manresana Mar Casas. El
muntatge és una de les principals apostes de l’equipament per a la sala de Montjuïc, on la bagenca va debutar fa un any
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Mar Casas (Manresa, 1973) s’en-
fila de nou a la fusta del Teatre Lliu-
re de Barcelona, gairebé un any
després de debutar en l’escena
professional, per interpretar el pa-
per de ciutadana en el muntatge
d’Un enemic del poble, de Henrik
Ibsen, que dirigeix Miguel del Arco
en una versió lliure creada per
Juan Mayorga i ell mateix. La pro-
ducció que protagonitza Pere Ar-
quillué, i compta entre altres actors
amb Roger Casamajor, Miquel
Gelabert, Jordi Martínez, Pablo
Derqui i Mònica López, s’estrena
demà a la sala Fabià Puigserver del
recinte de Montjuïc i es mantindrà
en cartell fins al dia 16 de febrer.

La trajectòria de Casas és tan atí-
pica com prometedora va ser la
seva irrupció l’hivern passat en la
peça Dispara / Agafa Tresor / Re-
peteix, de Mark Ravenhill, que va
dirigir el calafí Josep Maria Mestres
al mateix Lliure. Després de for-
mar-se en el món de les arts escè-
niques, l’actriu manresana va des-
aparèixer del mapa teatral durant
gairebé dues dècades. Un parèn-
tesi que va tancar fa quatre anys re-
enganxant-se als estudis a l’Insti-
tut del Teatre. A l’altra banda de la
plaça on s’ubica l’edifici d’aques-
ta institució acadèmica va tenir la
primera oportunitat de passar de
la teoria a la pràctica. El debut va
arribar a través d’un text de Mark
Ravenhill crític amb la societat
occidental i al costat d’un pòquer
d’actrius de la talla d’Àurea Màr-
quez, Mònica López, Sílvia Bel i
Carmen Machi.

En el darrer any, Mar Casas ha
pres part en dos projectes d’índo-
le diversa. D’una banda, junta-
ment amb Hèctor Mora, Marc Vi-
llanueva i Juliette Louste, va pren-
dre part en el muntatge Bats &
Clubs, un treball de final de carre-
ra de Gerard Valverde per a l’Escola
Superior de Música de Catalunya,
que es va presentar a la Nau Iva-
now. De l’altra, la bagenca parti-
cipa en la websèrie Barcelona Sal-
vaje que dirigeix Sergi Sánchez.
Un enemic del pobleés la histò-

ria de la lluita del doctor Thomas
Stockmann per fer prevaldre la
seva consciència individual en-
frontada als interessos de la co-
munitat quan descobreix que les

aigües del balneari en el qual tre-
balla –i que és la font de riquesa
econòmica del poble– estan con-
taminades. Pere Arquillué encar-

na la figura d’aquest heroi solitari
convertit en un dels grans perso-
natges de la dramatúrgia universal,
creat per l’autor de textos tan em-
blemàtics com Casa de nines,  Peer
Gynt i Hedda Gabler.La manresa-
na Mar Casas té de nou l’ocasió de
mostrar el seu talent per a la in-
terpretació a una edat en què
molts actors ja atresoren un llarg
currículum. Però, com fa la dita,
mai no és tard quan arriba... so-
bretot si qui et crida és el Lliure.

TONI MATA I RIU | MANRESA

La manresana Mar Casas actua en
una de les grans propostes del Lliure

L’actriu participa en el muntatge «Un enemic del poble», que protagonitza Pere Arquillué

El repartiment de la producció que dirigeix Miguel del Arco, amb Pere Arquillué al capdavant

ROS RIBAS

L’ESPECTACLE

 LLOC: Teatre Lliure (Montjuïc). Passeig
de Santa Madrona, 40-46. Barcelona.
� DIES: del 23 de gener al 16 de febrer.
De dimarts a divendres, 20.30 h; dissabte,
21 h; diumenge, 18 h. De 22 a 29 euros. 2
hores i 10 minuts. www.teatrelliure.cat.

UN ENEMIC DEL POBLE

L’actor manresà Albert
Ruiz –el Jan dels espectacles

infantils del Kursaal– és fins al 16
de març al teatre Gaudí de Barcelo-
na com un dels quatre intèrprets
de l’opereta d’Offenbach «La gran
duquessa de Gerolstein». Dirigida
per Víctor Álvaro, l’obra és una crí-
tica al militarisme. Per la seva ban-
da, el també manresà Cesc Gómez
integra el repartiment de la peça
«El pare Noel és un cabró», que
fins al 23 de febrer al Jove Teatre
Regina fa una sàtira còmica de la
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Albert Ruiz i Cesc
Gómez, en cartell

Jordi Bordas 

UN FLUIX
SCORSESE
FA TRAMPA 

EL LOBO DE WALL STREET
Direcció: Martin Scorsese. Intèrprets:

Leonardo DiCaprio (Jordan Belfort), Jonah
Hill (Donnie Azoff), Matthew McConau-
ghey (Mark Hanna), Jean Dujardin (Jean-
Jacques Saurel) i Margot Robbie (Naomi).
Guió: Terence Winter, basat en el llibre de
Jordan Belfort. Estats Units, 2013. 180
min. Biopic. Bages Centre (Manresa) i
Multicines Abrera. 

artin Scorsese s’ha gua-
nyat un lloc destacat en la
història del cinema nord-

americà modern. Tanmateix, la
seva creativitat ha declinat osten-
siblement en la darrera dècada, i
el seu últim treball s’alça com un
dels llargmetratges més qüestio-
nables de la seva intensa filmo-
grafia. El lobo de Wall Street, basat
en afers verídics, relata l’ascensió
i la caiguda d’un corredor de bor-
sa, el jove i bell Jordan Belfort.

Scorsese plasma una història
genuïnament americana –l’en-
cimbellament i el fracàs d’un ésser
ambiciós i sense escrúpols– que
Hollywood  ha tractat en innom-
brables ocasions. El cineasta de
Taxi Driverpretén retratar el pro-
totip del neocapitalisme més es-
peculador i salvatge que pujà im-
parablement en les últimes dèca-
des fins a l’esclat de la crisi. Però El
lobo de Wall Streetperfila una mi-
rada vertaderament crítica sobre el
personatge central i la nefasta fi-
losofia que representa? No. El
prestigiós director ha rodat un
vertigen tan excessiu com trampós,
perquè la seva frenètica càmera
observa el protagonista amb una
inequívoca fascinació: qui es po-
dria resistir a l’encís d’un líder tan
carismàtic i atractiu com Jordan,
que en molts plans sembla un
dels divertits  gamberros de Resa-
cón en Las Vegas? 

Scorsese ha jugat amb les cartes
marcades –qui pot simpatitzar
amb l’antagonista, el mediocre
agent federal?–, i , a més, ho ha fet
amb un desplegament hiperbòlic
que culmina en un molest gran
guinyol. El veterà autor dilata mol-
tes seqüències fins a l’exaspera-
ció –sobra una hora de metratge–,
i la seva capriciosa desmesura
condiciona que anem descon-
nectant progressivament de la pe-
sada i narcisista odissea viscuda
per un Leonardo DiCaprio exaltat. 
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L’actriu manresana Mar Casas torna al Lliure de Montjuïc
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Albert Ruiz (a la dreta)
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