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Mars Joan. Una obra escrita i dirigida per Roc Esquius.
Protagonitzada per Núria Deulofeu, Roc Esquius, Isidre Montserrat i
Miriam Tortosa.
Producció: Isidre Montserrat.
Comunicació: Núria Deulofeu.
DARA, 2018
TEMPORADA SALA VERSUS GLÒRIES
Del 5 al 29 de juliol del 2018
De dijous a dissabte a les 22.00h
Diumenges a les 21.00h
*Divendres 6 no hi haurà funció.

SINOPSI
“No sóc cap bitxo. I vull anar a Mart”
Joan
El Joan no és feliç. Està bé, sí, va fent, però no és feliç. La gent que l’envolta
tampoc ho és, tot i que ells fan com qui res. Potser és el normal, potser,
fins i tot, és l’única possibilitat. Però el Joan troba un viatge, un viatge que
el transportarà directament allà on se suposa que hi ha els seus somnis.
A les estrelles, a un lloc on tot serà nou i ell en serà el gran protagonista.
Un planeta sense convencions socials que l’allunyen de la felicitat. Així que
s’apunta al viatge sense pensar-ho, posant del revés el món de la seva
parella i amics. Mars Joan no parla d’un altre planeta, no parla d’un viatge,
sinó de la voluntat de fer aquest viatge, del qual, per cert, no podrà tornar.

TORNA PER 3A VEGADA!
LA COMÈDIA MÉS TAQUILLERA
DEL CICLÓ 2016 ES REESTRENA
A LA SALA VERSUS GLÒRIES!
(Ara sí que no te la pots perdre)

EL PROJECTE
Mars Joan és una comèdia inspirada
en un projecte real Mars One. Un
projecte internacional privat, de
l’holandès Bas Lansdorp, que té per
objectiu començar la colonització del
planeta Mart a l’any 2026. Per dur-ho
a terme, va obrir una convocatòria
a tot el món per anar enviant 4
aspirants (2 homes i 2 dones) cada 2
anys, fins arribar a crear una colònia
de 24 humans. Més de 200.000
persones s’hi van inscriure, i després
de vàries fases eliminatòries, queden
els últims 100 candidats entre els
quals hi ha el català Àngel Jané. Per
finançar el projecte, Mars One en
retransmetrà vàries etapes a través
d’un reality show mundial.

Mars Joan és el tercer espectacle de
la companyia Dara: va ser la comèdia
més taquillera del Cicló 2016 i, per
aquest motiu, va fer una segona
temporada l’any 2017 al mateix
Teatre Tantarantana, on va tornar a
tenir un gran èxit de públic.
Seguint doncs amb el ritme d’una
temporada a l’any, aquest estiu
fa un salt i vol fer riure a tots els
espectadors de la Sala Versus Glòries.
Els espectacles de Dara sempre
tenen llarg recorregut, començant
pel seu primer debut, iMe, que va fer
tres temporades a Barcelona i tres a
Madrid, i seguint amb la comèdia El
Catalon d’una nit d’estiu (guanyadora

del festival Píndoles), que tres anys després
segueix fent gira per Catalunya.
Amb el retorn de Mars Joan, Dara porta als
espectadors una comèdia molt terrestre
sobre una situació molt marciana.

PER VEURE EL TEASER DE L’OBRA, CLICA
AQUÍ

REPARTIMENT
NÚRIA DEULOFEU ÉS LA SARA
TELEVISIÓ
La Riera
Esteve Rovira
TV3
Ventdelplà
Diagonal TV
TEATRE
Claqué o no de Roc Esquius
Dara
Teatre Tantarantana

Ronda Naval
Pere Calders, adaptació d’Adrià Aubert
El Maldà
iMe de Roc Esquius
Dara
Teatre Tantarantana
Comment te dire adieu
Sergi Manel Alonso
Sala Flyhard. Sala Azarte (Madrid)

Equilibristes
Mireia Izard i Roger M. Puig
Els Pastorets de la Martina de Roc Esqui- Teatre Almeria
us
Dara
Teatre Tantarantana
CINEMA
Com us plagui
Voyeur
W. Shakespare, dirigit per Dugald Bruce- Marc Recuenco
Lockhart (Nominada Premis Butaca)
Teatre Akadèmia

REPARTIMENT
ROC ESQUIUS ÉS EL JOAN
TELEVISIÓ
La Riera
Esteve Rovira
TV3
TEATRE
Les roses de la vida
Sergi Belbel
Sala Barts
iMe
Roc Esquius
Teatre Tantarantana
Assaig Obert
Sergi Manel Alonso
Porta 4

Manual para combatir la flaqueza del
ser humano
Sergi Manel Alonso
Porta 4
Comment te dire adieu
Sergi Manel Alonso
Sala Flyhard. Sala Azarte (Madrid)
Gust de cendra
Guillem Clua
Direcció de Josep Sala
Sala Munter
CINEMA
H0us3
Manolo Mungula

REPARTIMENT
MIRIAM TORTOSA ÉS LA NOÈLIA
CINEMA

Sala Beckett

H0us3
Manolo Mungula

Pell a Pell
Albert Pueyo
Guasch Teatre

En tu Cabeza, Daniel Sánchez Arévalo,
Kike Maíllo, Borja Cobeaga i Alberto Ruiz
Rojo
Una pistola en cada mano
Cesc Gay
El juego del ahorcado,
Manuel Gomez Pereira.
TEATRE
Animals de companyia
Estel Solé
Club Capitol
El biògraf
Marc Angelet

Davant l’Empire
Mónica Aybar
Teatre del Raval
TELEVISIÓ
Com si fos ahir, El Crac, Gran Nord, La
Riera, El cor de la ciutat
TVC
Centro Médico
TVE
Hospital Central
Telecinco
Sin tetas no hay paraíso

REPARTIMENT
ISIDRE MONTSERRAT ÉS EL MANEL
CINEMA
Nens Salvatges, Patricia Ferreira
El árbol sin sombra, Xavier Miralles
TEATRE
Claqué o no de Roc Esquius
Dara
Teatre Tantarantana
iMe de Roc Esquius
Dara Teatre
Teatre Tantarantana, 2016
Coliseum
Cesc Martinell - Cia. Drakonia
Palau Sant Jordi, 2014
Magnetismes
Pepa Fluvià - RAS Teatre
Teatre Gaudí, 2014

Dotze homes sense pietat
Empar López - Cia. del Raval
Teatre del Raval
Lonesome West
Pepa Fluvià - RAS Teatre
Versus Teatre
TELEVISIÓ
La que se avecina
Telecinco
El Ministerio del Tiempo
TVE1
La Riera
TVC

LA DIRECCIÓ
ROC ESQUIUS ÉS EL DIRECTOR I DRAMATURG
Roc esquius és el director i dramaturg de les 5 obres de la companyia dara: iMe
(2014-2017 Barcelona i Madrid), El catalon d’una nit d’estiu (en gira, guanyador
del Festival Píndoles 2014), Mars Joan (Cicló Tantarantana 2016 i temporada
2017), Els Pastorets de la Martina (Nadal 2016-2017) i Claqué o no (Cicló
Tantarantana 2017).
El 2011 es va llicenciar com a actor a l’acadèmia Nancy Tuñón i Jordi Oliver després de treure’s una enginyeria el 2006 en informàtica. Paral·lelament, ha desenvolupat estudis d’interpretació a diferents cursos així com de dramatúrgia a la
Sala Beckett, on actualment també és membre actriu de la companyia resident
Peripècies.
A més a més, és el dramaturg de l’exitosa comèdia Sàpiens amb direcció de Sergi Belbel estrenada la temporada 2018 a la Sala Flyhard i properament, durant
la temporada 2018-2019, estrenarà ELI a la Sala Versus Glòries.
L’autor combina la dramatúrgia i direcció amb la interpretació, actuant a teatres
i sales de Barcelona, Catalunya i Madrid tan a compte de les seves companyies
com fora d’elles, de la mà de Sergi Belbel, Guillem Clua i Josep Sala, Sergi Manel
Alonso, entre d’altres.
També treballa en audiovisual, amb personatge fixe a la Riera de TV3 durant tres
temporades, el llargmetratge H0us3 i altres ficcions.

FITXA TÈCNICA
DRAMATÚRGIA I DIRECCIÓ
Roc Esquius
REPARTIMENT
Núria Deulofeu
Roc Esquius
Isidre Montserrat
Míriam Tortosa / Lara Díez
PRODUCCIÓ
Isidre Montserrat
COMUNICACIÓ
Núria Deulofeu
FOTOGRAFIES
Martí Petit (1523 produccions)
POSTPRODUCCIÓ DE SO
Carles Torregrosa
VÍDEO
Víctor Duque
BANDA SONORA
Diana Roig, Bernat Mestre (BOHARDILLA STUDIO) i Carles Torregrosa
ESCENOGRAFIA, LLUMS I VESTUARI
Dara (Amb la col·laboració de Sala Versus Glòries)
ESPECTACLE EN CATALÀ (també disponible en castellà)
Durada 70 min.
GÈNERE: COMEDYSHOW

LA PREMSA HA DIT:
Una dirección ágil que no deja un minuto en pausa. Las risas están
aseguradas porque el texto funciona muy bien, y destila un humor
muy cáustico y muy inteligente. [...] Una obra para disfrutarla [...]
que nos hace sonreír, reír ligeramente y reír a carcajadas… y también nos hará pensar en nosotros. Mars Joan [...] hace fácil lo difícil.
Y eso se merece un aplauso y una sala llena cada día.
Nicolás Larruy, EspectáculosBCN
Àgil, directa i amena són condicions d’una bona comèdia i Mars Joan
las té sobrades. [...] Els quatre actors saben jugar les seves caricatures i portar-les a tocar de l’inversemblant. Just en aquell punt on
rau la hilaritat sostinguda. Un bon exercici d’estil que forma i conforma una companyia que comença a ser força sòlida.
Iolanda G. Madariaga, Recomana.cat

MARS JOAN está cargada de humor, ironías, dolor y amor [...] te hace
pensar, sentir y reír.
Milena Vázquez, En Platea

TWEETS:
“#MarsJoan: Original, divertida i amb unes interptretacions fantàstiques. @Darateatre”
Teatre Barcelona (@BarcelonaTeatre)
“Tarda de teatre veient la divertida #MarsJoan de @Darateatre . Un text excel·lent i uns actors de 10. No us ho
podeu perdre. Aneu-hi ja!!”
Paula Ortiz ( @_PaulaOrtiz_)
Espectadora tuitaire
“Tot el planeta hauria de voler anar a veure #MarsJoan.
Jo vull anar a Mart i tornar a @elTantarantana. No us la
perdeu, amb @Darateatre”
Sara Bonjoch ( @_orangemoon_)
Espectadora tuitaire
“Genial. Fantástica #MarsJoan de @Darateatre. He reído
y me he emocionado. Felicidades”
Aitor Rodero ( @izinu83)
Fotògraf i actor

DARA

Dara neix el març del 2014 com a companyia teatral per portar a terme el seu primer
projecte, iMe, amb la idea de crear un espai estable de creixement artístic i personal. La
principal motivació era i segueix sent la de fer teatre de contingut contemporani i proper
amb el públic, amb la intenció de commocionar, d’explicar coses que potser encara no
tenen nom.
Dara va sorgir a partir de la unió de sis membres: Núria Deulofeu (actriu, producció i comunicació), Roc Esquius (actor, dramaturg i director), Anna Juncadella (producció i distribució), Bernat Mestre (actor i compositor), Isidre Montserrat (actor i distribució) i Mireia
Pàmies (actriu i producció executiva).
Dara es destaca pel fet de treballar com a companyia ja des del principi, procurant tenir
una línia i ocupant-se de tot allò que no forma part purament d’una obra de teatre,
dedicant especial atenció a cuidar el públic fent-lo partícep de postfuncions i d’una bona
experiència teatral.
En quatre anys, la companyia ha creat cinc espectacles: iMe (2014), El catalón d’una nit
d’estiu (guanyador del Festival Píndoles, 2015), Mars Joan (2015), Els Pastorets de la Martina (infantil musical estrenat els Nadals del 2016-17) i Claqué o no (2017).
darateatre.com
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