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La temporada passada es va estrenar Mars Joan esdevenint l'obra més vista del Cicló 2016. La
darrera producció de la companyia Dara Teatre, després dels exitosos iMe (ara fent temporada
estable a Madrid) i El catalon d'una nit d'estiu, és una nova aposta de Roc Esquius a la
dramatúrgia amb el repartiment renovat. Esquius signa un text entre realista i sci-fi amb la vista
posada en la cursa espacial. Apuntem les cinc claus d'aquest muntatge que trobareu al Teatre
Tantarantana de Barcelona a partir de l'1 de febrer:

1/ De la smartcomedy al comedyshow: Si a iMe van explorar una comèdia on les noves
tecnologies hi tenien un paper vital, aquí s'han decantat pel reality show. Tot i així, que ningú
s'espanti: són només premisses per tractar temes que van directament a l'estómac, i que parlen de
relacions humanes, de pors, de decisions... En definitiva, de vida.

2/ La companyia i els nous: L'any passat vam poder gaudir de la Núria Deulofeu i l'Isidre
Montserrat, amb una solvència i una complicitat de les que fan de bon veure en teatre,
acompanyats de dos pesos pesats com en Josep Sobrevals i la Vanessa Segura. Aquesta vegada,
han decidit renovar el repartiment per donar-li un toc molt diferent, amb les incorporacions de
Ricard Farré (Les dones sàvies, L'avar), Míriam Tortosa (Animals de companyia, Arròs covat) i
Ivana Miño (Ventdelplà, Catalunya Experience).

3/ Una història basada en fets reals: Un dels fets més sorprenents, és que la història està inspirada
en fets reals. Tot plegat parteix del projecte Mars One, que en uns anys vol enviar persones a
col·lonitzar el planeta Mart. A través de finançament privat, el projecte pretén recaptar fons a
través d'una espècie de gran germà tal com explicaven dos dels aspirants allí presents.
Tanmateix, Esquius va escriure el muntatge sense conèixer exactament els detalls de les històries
personals de la gent implicada en el projecte, i el resultat és molt revelador: els paral·lelismes hi
són molt presents.

4/ Cuidant el postfunció: Des de Dara s'han proposat "cuidar els espectadors" de diferents
maneres: col·loquis, xerrades i, la joia de la corona, un postfunció complet! Com? Amb el hashtag
#Semprehiha1primer et conviden a jugar amb màquines recreatives, futbolins... i moltes més
coses per descobrir.

5/ Un text realista... que fa riure: Un text que genera debat, que juga amb el present i amb els
flashbacks, un text que fa riure... però que està tractat de veritat. És a partir de les penes dels
personatges i les seves vides que Esquius fila una història que fa riure i que deixa un subtext
punyent, amb lectures diferents.


