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Aquest document està dissenyat per ser llegit al mòbil. 
Estalvia’t d’imprimir-lo i tot el planeta t’ho agrairà.

Amb la col·laboració de Amb el suport de

HORARI
De dimecres a dissabte  
a les 20.00 h
Diumenge a les 18.00 h
27/05 a les 18.00 h

DURADA 
1 h 30’

LLOC 
Gràcia

IDIOMA
Català i castellà

AVISOS
Aquest espectacle 
conté efectes de llum 
estroboscòpica, espais... 
claustrofòbics i molts efectes 
de fum.

BAR 
Obertura a partir del 26/05. 
El bar del teatre serà obert 
de 2 h abans de la funció  
fins a l’inici de l’espectacle.

#ARCAS2020 
@VVAA_collectiu

PRODUCCIÓ EXECUTIVA
Eduard Autonell

ASSISTENT DE PRODUCCIÓ
Bernat Grau

ALUMNA EN PRÀCTIQUES 
D’ESCENOGRAFIA
Xènia Cubí de l’Institut del Teatre

ALUMNA EN PRÀCTIQUES  
DEL MUET
Berta Cotrina

CONSTRUCCIÓ 
D’ESCENOGRAFIA
Òscar Hernández (Ou)  
i Escenografia Moià

CONFECCIÓ DE VESTUARI
Marta Porta Sánchez

COPRODUCCIÓ
VVAA Col·lectiu, Teatre Lliure i 
Meetyou Valladolid

AGRAÏMENTS
Baleària, L’Aquàrium Barcelona, 
LAHYER, Marc Udina, Adri Moneo, 
Can Sons, Damien Bazin, Arturo 
Passacantando, The Orange 
Garden i Lola Rey Nieto

MENCIONS
VVAA Col·lectiu és companyia 
resident a la Nau Ivanow

INTÈRPRETS
Clara Aguilar, Max Grosse 
Majench, Blai Juanet Sanagustín, 
Elena Martín Gimeno, Sandra 
Pujol, Alba Sáez, Marc Salicrú, 
Anna Serrano i Laura Weissmahr

ACCIÓ PERFORMATIVA
Agnes?

ESPAI ESCÈNIC I IL·LUMINACIÓ
Marc Salicrú

VESTUARI
Vera Moles

ESPAI SONOR I MÚSICA
Clara Aguilar

VISUALS I FOTOGRAFIA
Pol Rebaque

MOVIMENT
Ester Guntín

AJUDANTA DE DIRECCIÓ
Rita Molina i Vallicrosa

AJUDANTA D’ESCENOGRAFIA  
I VESTUARI
Paula González

DIRECCIÓ TÈCNICA
Paula Miranda

Hi havia una vegada una apocalipsi… Només 
van sobreviure-hi alguns éssers en una arca 
que navegava sense rumb ni terra a la vista. 

Els anys han passat i les formes de vida han 
après a establir nous vincles i connexions: les 
jerarquies no són ni verticals ni horitzontals, 
sinó circulars o en espiral; la mort és una 
metàfora i la transformació és un espectacle. 
Al seu voltant només hi ha oceà. Sessions de 
plor multiespècie, stripteases (post)dramàtics 
i rituals compartits de dol s’hiperconnecten 
i desencadenen sentiments no sentits mai 
per les habitants de l’arca, mentre la mítica 
embarcació viatja cap a un present en bucle. 
Però la moral i l’ètica són més un procés 
continu que un sistema fix, i aquest nou 
sistema també està condemnat a canviar. 

Paul B. Preciado posa de manifest que 
l’aprenentatge que més ens urgeix és com 
conviure amb els animals i com conviure amb 
els morts. A través de quin tipus de canvis 
convulsos hem de passar per visualitzar, des 
de l’arca, futurs? 

ARCAS 2020 és un simulacre d’un ecosistema 
alternatiu amb éssers ancestrals i d’última hora, 
antenes, dits, cordes, cues de llangardaix, 
potes d’aranya i cabells molt enredats. És 
una fabulació especulativa sobre el càstig i 
el privilegi i sobre el nostre estat actual de 
paranoia global, però principalment és una obra 
de teatre sobre la necessitat de comprendre’ns 
en un entorn de múltiples espècies, on els 
éssers humans abandonin l’antropocentrisme 
per imaginar altres possibilitats i formes de 
convivència. L’existència no es redueix a una 
única arca. 

Un viatge que ja ha passat. Un viatge que està 
succeint. Un viatge que s’està preparant.

VVAA Col·lectiu 

© Pol Rebaque

creació Clara Aguilar, Sofia Gallarate, 
Max Grosse Majench, Elena Martín 
Gimeno, Marc Salicrú, Anna Serrano  
i Laura Weissmahr (VVAA Col·lectiu)

ARCAS 2020

26/05 – 13/06
Gràcia
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