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THIS IS REAL LOVE 
creació i direcció VVAA COL·LECTIU

VVAA no és cap companyia, és un col·lectiu 
artístic format per una unió de persones que volen 
comprometre’s amb la renovació de la cultura i de l’art. 
D’entre els seus espectacles destaquem Like si lloras 
(Sala Beckett 2016, Volksbühne 2017), Wohnwagen  
(La Seca 2016, Teatro Español 2017, Premi BBVA 
2017), Pool (no water) (Fira Tàrrega i Sala Beckett 
2018) i Pussy Picnic (La Infinita 2018, Postmasters 
Gallery Rome 2019).

This is Real Love. This is, de veritat. El doctor honoris 
causa Kanye West va dir el 19 de novembre de 2016, 
abans d’autoboicotejar-se i suspendre la seva gira 
mundial: Feelings matter. I és així, els sentiments 
importen. Sobretot per guanyar diners. I com que 
nosaltres volem guanyar diners, haurem de construir 
un imperi. Una power couple. El contenidor de les 
dues grans ficcions: la parella monògama (MATRImoni) 
i l’empresa (PATRImoni). La parella de l’Elena i el 
Max, una bonica parella heterosexual i totalment 
convencional, es posarà en risc per aconseguir l’èxit. 
També ho faran així Beyoncé i Jay Z, Kim Kardashian  
i Kanye West, Los Javis, Isa Campo i Isaki Lacuesta  
i Marina Abramović i Ulay.
Ceci est un amour réel. n
VVAA Col·lectiu

VVAA Col·lectiu és companyia resident de la Nau Ivanow

intèrprets 
Clara Aguilar, Max Grosse Majench, 
Elena Martín, Marc Salicrú 
i Anna Serrano

un espectacle de Clara Aguilar,  
Sofia Gallarate, Max Grosse Majench, 
Elena Martín, Marc Salicrú  
i Anna Serrano

conceptre escènic Marc Salicrú
vestuari CLAN i Noemí Galí
música i espai sonor Clara Aguilar 
audiovisuals Rita Molina
videoclips Laura Weissmahr, digo 
studio (Laura Subirats & Arnau Coll) 
i Clàudia Costafreda
assessor de dramatúrgia Jordi Oriol
assessora de moviment Alba Sáez

ajudanta de direcció i de creació  
Clara Mata 
ajudant d’escenografia Sergi Cerdán
producció executiva Eduard Autonell
marxandatge Sofia Gallarate  
i Alessia Arcuri (SAGA)
distribució Àngels Queralt

i els equips del Teatre Lliure

producció VVAA Col·lectiu

amb el suport de la Sala Beckett 
i La Brutal

amb la col·laboració especial d’Iñaki 
Lacuesta i Isa Campo

agraïments Pol Mas de Xaxàs,  
Roman Daniel Esteba (MANS O),  
El Pumarejo, Lastor Media, Berta 
Aracil, Marina Herlop, Rainy Picnic, 
Ventura L. Kalász, Maria Jou   
i a totxs lxs nostrxs ex-parelles,  
ex-ligues i altres formats afectius
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#ThisIsRealLove#feelingsmatter @VVAA_collective
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membre deentitat concertada amb

mitjans patrocinadors

OBERT ELS DIES DE FUNCIÓ _ De dimarts a dissabte a partir de les 18’30h. 
 _ El diumenge a partir de les 16’30h.

BAR EL LLIURE Gràcia
Quan vingueu a Gràcia, podeu trobar-vos  
en l’ambient càlid i acollidor del bar  
El Lliure. Distribuït en dues zones,  
la de taules i la de sofàs, és també un 
espai expositiu permanent. Demaneu els 
vostres montaditos, croquetes, coques 
i amanides abans de la funció i us les 
serviran en acabat!

_ espectacle en català i castellà
_ durada aproximada 1h. 35’ sense pausa
_ divendres accessibles
 20 i 27/12 traducció simultània en llengua de signes 

 catalana per a persones amb discapacitat auditiva

_ aquest espectacle forma part del bloc &lliure
 i està adherit al Manifest 18/xxi promogut 
 pel Théâtre de la Ville de París

amb la col·laboració de
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Montjuïc/Espai Lliure. Del 13/12 al 12/01
Ferran Dordal Lalueza / La Ruta 40
Exposem a tota hora l’experiència humana a través 
del món virtual i vivim instal·lats en una superficialitat 
perpètua. Ens hem tornat turistes vitals? És aquesta la 
imatge perfecta de la nostra època?

I TAMBÉ


