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Hi havia una vegada una embarcació de 

vacances pensada per a tota mena 

d’espècies i d’éssers amb diferents 

nivells adquisitius i ànimes de gustos 

diversos. Totes i tots, totxs i totis tenien 

cabuda en aquest creuer mític, que lxs 

mantenia calentxs i seqxs durant 

l’anunciat i aclamat diluvi universal. 

  

Aquest és el punt de partida del nou 

espectacle de VVAA Col·lectiu, que ja va 

presentar al Lliure This is Real Love la 

temporada passada. Un simulacre d’un 

ecosistema alternatiu, una faula sobre el 

càstig i el privilegi, i sobre l’estat actual 

de paranoia global i la necessitat de 

trobar noves formes de comprendre 

l’entorn. I un viatge pel desig que els 

éssers humans imaginem noves formes 

de convivència abandonant 

l’antropocentrisme. 

 
 

 

 

 

MÉS INFO / FOTOS 

www.teatrelliure.com/ca/programacio/t

ots-els-espectacles/arcas-2020   

http://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/arcas-2020
http://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/arcas-2020
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© Pol Rebaque 

 

Sinopsi 
 

Hi havia una vegada una apocalipsi… Només van sobreviure alguns éssers en una arca 

que navega 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 

hiperconnecten i desencadenen sentiments mai abans sentits 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 el de 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, 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. 
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En paraules de 

VVAA Col·lectiu 
 

ARCAS 2020 és una faula de ciència ficció de la qual les seves històries ja 

han existit, existeixen o existiran a la nostra realitat. 

  

L’animalisme es converteix en una celebració funerària; una celebració del 

dol. L’animalisme és un ritus funerari, naixement; una solemne assemblea 

de plantes i flors al voltant de les víctimes de la història de la humanitat. 

Paul B. Preciado 

  

“HOLA! BENVINGUTS! BENVINGUDES! BENVINGUDIS! L’ESPECTACLE 

COMENÇA.” 

 

Des de les portes del Teatre Lliure, on hi ha instal·lat el simulador teatral de 

VVAA durant 3 setmanes, el públic és benvingut dins l’ecosistema de 

ciència ficció ARCAS 2020, fins hi tot abans que entrin a la pròpia sala: al 

hall i a les escales d’accés, les sirenes segueixen sonant i els loops del 

sistema de seguretat informen amb avisos com: “Mantingueu la calma” i 

“Estàs aquí i ara”. Un contracte entre VVAA és inconscientment signat pel 

públic quan compren l’entrada per l’obra teatral. A través d’un túnel asèptic 

el públic finalment entra a ARCAS PARCK: un safari a través dels embolics 

de la història, conflictes personals, i supervivència cínica. Situats a una no 

molt metafòrica projecció del segle XXI de l’Arca de Noè – ARCAS 2020 és 

la història d’un estat d’estancament dins d’un creuer viatjant cap a una terra 

que sembla que no apareix, que ràpidament es converteix en un estat 

d’emergència. 

  

Dins del creuer, alguns creuen desesperadament en el mite de l’Arca, 

mentre altres s’adonen que el mite està trencat i que per tant un futur 

desconegut els espera. Al creuer hi ha un grup d’invertebrats, vertebrats, 

cossos morts, una dona, el públic, tecnoòssils, una plantació de marihuana, 

una piscina, moltes terrasses, i algunes càmeres de CCTV contradictòries, 

totis vivint els seus viatges personals mentre es confronten amb traumes i 

relacions inesperades. La moral dins d’ARCAS 2020 és un procés en 

desenvolupament més que un sistema fixe; la mort és un subjecte; i les 

transformacions sobtades són L’ESPECTACLE. 

  

ARCAS 2020 és una realitat especulativa, on tots els subjectes del món co-

existeixen entre tensions, on la por al canvi ha de ser brutalment 

confrontada. Finalment, ARCAS 2020 vomita l’imaginari de Disney per 

infectar-lo del virus de l’animalisme. 

 

 

VVAA Col·lectiu 
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La performance 

d’Agnes? 
 

 
© Henri Kisielewski 

 

Per perllongar l’ecosistema d’ARCAS 2020 fora de l’espai escènic, l’artista i 

performer Agnes? ha estat convidada per representar una de les seves 

peces sota l’aigua a l’entrada i la sortida de l’obra. Un show únic i especial 

creat per a l’ocasió. La recerca d’Agnes? està centrada en la transgènesi 

post-humana, qüestionant el rol del gènere i les espècies, també en espais 

subaquàtics inexplorats, medis on nous inicis poden evolucionar. 

 

Agnes? és una jove artista italiana que es va graduar al programa de belles 

arts del Camberwell College of Arts el 2018. Tot i que va començar el seu 

viatge de la mà de la fotografia i l'escultura, ara se centra en l'art en viu com 

a mitjà per perseguir el seu interès a experimentar amb el desafiant món de 

l’esoterisme. 

 

La pràctica d’Agnes? busca comprendre la relació entre els tres elements 

actius que constitueixen l’art de la performance: l’espai, el públic i l’intèrpret. 

La seva interacció amb l’aigua reflecteix la controvertida relació que el cos 

humà manté amb el mar i intenta entendre els efectes que produeix l’aigua 

sobre el cos humà, no només com a resposta física, sinó també com a 

generador de significats i simbolismes. Qüestionant la seva posició com a 

ésser humà mitjançant la col·locació del cos en un entorn poc natural, les 

performance d’Agnes? porten l’espectador a un viatge cap a la seva arrel. 

https://www.instagram.com/agnesdemande/
https://www.instagram.com/agnesdemande/


 
 

7 
 

La imatge produïda sovint és controvertida, cosa que ens recorda un fetus a 

l’úter o un cadàver dins del seu fèretre. Precisament, l’aigua representa un 

efecte dual i contraposat; donar vida i plaer; donar agonia i mort. 

 

Agnes? -també coneguda com a Giovanni Vetere- ha actuat a diferents 

països d’Europa, com Roma, Florència, La Haia i Londres. El 2017 va ser 

guardonat amb el premi Lorenzo Il Magnifico a la Biennal de Florència a la 

categoria de Performance Art. 

 

 

 

 

 

 

DATES I HORARIS 

Cada dia de funció del 26/05 al 6/06 

abans i després de l’espectacle 

 

 

MÉS INFO  

www.instagram.com/agnesdemande/  

www.giovannivetere.com/  

 

 

 

 

http://www.instagram.com/agnesdemande/
http://www.giovannivetere.com/
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ENTREVISTA 

Parlant amb el 

Col·lectiu VVAA 
 

La moral i l'ètica estan molt presents en 

aquesta proposta. Què creieu que ens fa falta 

actualment per dir prou i plantejar un canvi? 

Vivim en un canvi constant. És impossible 

aturar aquest canvi. A nosaltres ens ocupa el 

fet de com assumir aquesta condició de canvi 

i conflicte constant. Com poden les persones 

viure el seu dia a dia i relacionar-se amb el 

seu canviant d’una realitat a una altra sense 

parar? 

 

Éssers ancestrals, antenes, dits, cordes, cues 

de llangardaix, potes d’aranya i cabells molt 

enredats, i rituals. Parleu-nos dels habitants 

d’aquesta arca. 

Ni nosaltres mateixos sabrem del tot qui són 

ni després d’estrenar. Son éssers multi-i-

interespècie que porten molt i molt de temps 

co-habitant l’arca. 

 

Quin creieu que seria el diluvi universal que 

estem patint actualment com a societat? 

Segur que a cada persona li ve una imatge 

diferent quan pensa en que el món s’acaba. 

En realitat, associem l'apocalipsi a la fi de 

l'antropocè. Però el món no s’està acabant. 

De fet, nosaltres pensem que el món ni tan 

sols existeix. 

 

Fa anys que treballeu conjuntament. Aquesta 

vegada, heu creat un ecosistema alternatiu. 

Com va sorgir la proposta i com està sent el 

procés de creació? 

Vam començar plantejant-nos les estructures 

de poder que regeixen des de les nostres 

interaccions íntimes fins a allò que 

anomenem “la societat“. Ha sigut molt 

estimulant treballar aquest contingut alhora de 

crear en col·lectiu. Ens hem d’escoltar i 

comunicar molt per imaginar noves formes de 

convivència entre la distòpia i la utopia. 
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BIOGRAFIA 

VVAA Col·lectiu 

companyia 
 

VVAA és un col·lectiu artístic compromès amb la renovació de la cultura i l’art. En les 

creacions de VVAA es transcendeix l’espai de consum individual establint patrons 

efímers de relacions interpersonals. Els seus darrers espectacles són Like si lloras (Sala 

Beckett 2016, Volksbühne Berlin 2017, La Pedrera 2018), Wohnwagen (La Seca 2016 i 

Festival ZIP, Teatro Español 2017. Guanyadora Premi BBVA 2018 i nominació a Noves 

Dramatúrgies Premis Butaca 2017) actualment en gira, Pool (No Water) (Fira Tàrrega 

2017 i Sala Beckett 2018) i This is Real Love (Sala Beckett i Teatre Lliure 2019). En 

l’àmbit de la performance han estrenat Retrovisor (Movistar Festival LOOM 2018), Gus(h) 

(LOOM 2019) i Pussy Picnic (en creació i en residència a la Infinita de l’Hospitalet). 
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BIOGRAFIA 

Clara Aguilar 

creació, interpretació, espai sonor i música 
 

Compositora y productora musical. Ha creado el espacio sonoro y la música de los 

espectáculos Pool (No Water) de Mark Ravenhill y dirigido por VVAA con el que ganó el 

Premio de la Crítica a mejor espacio sonoro 2019. También ha trabajado con artistas 

como Iván Morales, Carlota Subirós, Àlex Rigola, Ferran Dordal, Juan Carlos Martel y 

Damien Bazin, entre otros. Ha publicado dos discos con el grupo Böira (Si de la runa 

naixés y De les cendres, mineral) y tres bandas sonoras. En otoño de 2020 publicó su 

primer álbum de electrónica Mystery Is All (Amén Discos). 
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BIOGRAFIA 

Sofia Gallarate 

creació  
 

Desde arte contemporáneo hasta política, su trabajo versátil consiste en ‘leer imágenes’ 

y escribir sobre las tensiones que sobresalen de ellas. Es editora asociada de la revista 

CURA y ha contribuido en i-D de la Royal Academy of Art Magazine, Lampoon, y Fair 

Planet entre otras plataformas. Es parte de VVAA Col·lectiu y dramaturga de la pieza 

THIS IS REAL LOVE. 
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BIOGRAFIA 

Blai Juanet Sanagustín 

interpretació 
 

Actor i músico; se inició en el mundo del espectáculo a través del circo cuando tenía 5 años. A lo largo de 

su trayectoria ha participado en proyectos de teatro de texto (Blasted, Teatro Nacional de Catalunya; 

Esperant Godot, Sala Beckett Barcelona), teatro de gesto (Be God Is de la compañía Espai Dual de la que 

es miembro y cofundador), teatro musical (Moustache en el Teatro Apolo), circo (Invisibles en el Ateneu de 

9barris), películas y series de Televisión de Catalunya (Germanes de Sang, Plats Bruts). 
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BIOGRAFIA 

Max Grosse Majench 

creació i interpretació 
 

Alemán y catalán, filósofo de formación e individualista por contexto social, histórico y 

cultural. Sin embargo, como artista nunca hace nada solo, siempre en colectivo y 

sobretodo en disciplinas artísticas como las artes vivas, la TV y el cine, que existen 

gracias a la creación colectiva. Además del colectivo, forma parte del grupo de teatro 

experimental P14 de Volksbühne, Habla de mí en presente, El Pumarejo, ELS 

MALNASCUTS.PRT, (ABUNDANCE) y Wesphere.  
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BIOGRAFIA 

Elena Martín Gimeno 

creació i interpretació 
 

Es directora, actriz y guionista de cine, televisión y teatro. Su primer largometraje Júlia 

ist (2017) fue galardonado en festivales nacionales e internacionales y es co-fundadora 

del proyecto ELS MALNASCUTS y de VVAA Col·lectiu. Sus recientes trabajos como 

directora, guionista o actriz son en proyectos de gran trayectoria como VIDA 

PERFECTA (Leticia Dolera, ganadora de CANNESERIES), VENENO (Los Javis), Suc de 

Síndria (Irene Moray, Premio Goya y Premi Gaudí 2020) o EN CASA (Elena Martín, 

HBO, Nominación a los Rose d'Or 2020).  
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BIOGRAFIA 

Sandra Pujol 

interpretació 
 

Graduada en Art Dramàtic a l’Aula Municipal de Teatre de Lleida el 2013. És actriu i 

cofundadora de la companyia de teatre Íntims produccions, amb la que ha fet El Lloc, 

escrita i dirigida per Jorge-Yamam Serrano (Fira Tàrrega 2013); Wasted, de Kate 

Tempest, dirigida per Iván Morales (Fira Tàrrega 2015, Sala Beckett 2017), i Pool (no 

wàter), de Mark Ravenhill, dirigida per VVAA Col·lectiu (Fira Tàrrega 2017, Sala Beckett 

2018). Actualment està assajant el nou espectacle d ela companyia, Èter Brota, de 

creació pròpia i dirigit per Marc Cartanyà (Fira Tàrrega 2021). Entre d’altres dels seus 

treballs destaquen Mudança, espectacle de clown amb creació i direcció de Sac 

Espectacles (Teatre Escorxador de Lleida 2021); Todas las floretes, escrita i dirigida per 

Bàrbara Mestanza (Sala Beckett 2020); Gang, curtmetratge dirigit per Alex Sardà 

presentat al D'A Film Festival (2020); Delikatessen, escrita i dirigida per Joan Ollé (Sala 

Muntaner 2016), i Andorra, dirigida per Ester Nadal (Teatre Romea 2017).  
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BIOGRAFIA 

Alba Sáez 

interpretació 
 

Desde pequeña convive con el teatro, las artes plásticas y la danza y el movimiento. 

Recibe formación como actriz en el Col·legi del Teatre i Institut del Teatre de Barcelona. 

Cofundadora y coordinadora del laboratorio ELS MALNASCUTS BECKETT. En 2016 

gana la Beca Agatha Baum de Bernis de el Goethe Institut que le permite trabajar en el 

Theatre Srahl de Berlín. Ayudante de dirección de Sommer Nacht Traum, dirijida por 

Michael Mayer, participó en la documentación pedagógica de Hassen-blues.Stopp junto 

con el Bjørn de Wildt y fue asistente de movimiento de Cornelia Shließmann. En 

Barcelona trabaja como intérprete en Nues, Like si lloras, Encreuaments, Tha Tzpar o 

Pussy Picnic. Diseña el movimiento de This is real love (Teatre Lliure), Así bailan las 

putas (Grec 2019), Karaoke Elusia (Sala Beckett) y es ayudante de dirección de Amanda 

T (Teatre Nacional de Catalunya) y Las cosas extraordinarias (Teatro Lara, Madrid). 
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BIOGRAFIA 

Marc Salicrú 

creació, interpretació, espai escènic i il·luminació 
 

Escenógrafo, músico e iluminador polifónico. Algunos de sus últimos espectáculos han 

sido las galas de los Premios Goya 2019 y 2020, This is real love (Teatre Lliure), El chico 

de la últia fila (Sala Beckett – Teatro Maria Guerrero), Pool (No Water), Europa Bull 

(Teatre Nacional de Catalunya, Temporada Alta 2019), El sexe dels fongs (Festival Grec 

2020), Giselle (Teatros del Canal). Ha creado espectáculos con Andrés Lima, El Terrat, 

Àngel Llácer, Ferran Dordal, Jordi Oriol, Indigest, Iván Morales o Aina Tur  entre 

otros. Músico en The Free Fall Band (El sello del Primavera) y co-director y fundador de 

VVAA Col·lectiu. Premio a mejor escenografía en los Premios BroadwayWorld Spain 

2016 por Rent (Daniel Anglès), Premio de la Crítica 2020 a mejor iluminación 2020 por El 

chico de la última fila. 
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BIOGRAFIA 

Anna Serrano 

creació i interpretació 
 

Graduada en Comunicación Audiovisual por la UPF. Se ha formado en dirección y 

dramaturgia en Eòlia y la Sala Beckett de Barcelona. Es coordinadora de ELS 

MALNASCUTS desde hace seis años. Ha codirigido LIKE SI LLORAS, WOHNWAGEN, 

THIS IS REAL LOVE con VVAA Col·lectiu. Como ayudante de dirección ha trabajado en 

el Teatre Lliure, Teatro Nacional de Catalunya, Mercat de les Flors, CDN, con David 

Selvas, Nao Albet y Marcel Borràs, Pau Carrió, Pere Farua, Andrés Lima, Jordi Oriol, 

entre otros. Ha sido creadora residente en el Teatre Lliure de Barcelona dentro del 

programa En Residència 18/19. 
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BIOGRAFIA 

Laura Weissmahr 

creació i interpretació 
Artista multidisciplinar. Actriz, cantante, performer y políglota. Graduada en Film 

Production en la Universidad de Westminster en Londres. Hace su debut como actriz en 

la película multipremiada 'Júlia Ist' de Elena Martín. En el mundo del teatro ha 

trabajado con artistas como Nao Albet y Marcel Borras, Carlota Subirós y La Perla29. En 

el mundo del cine actúa en DRAMA (2020), los cortometrajes de TEATRO y GANG 

(nominada al Festival de Málaga 2020) y el largometraje  l'Ofrena de Nanouk Films entre 

otros. En el mundo del arte contemporáneo colabora con Jordi Colomer en JOIN US! 

UNETE! (2017) para el Pabellón España de la 57 Biennale de arte de Venecia y NEW 

PALERMO FELICISSIMA! para MANIFESTA12 en Palermo. 

 
 



 
 

20 
 

Fitxa artística 

 

CREACIÓ 

Clara Aguilar, Sofia Gallarate, Max Grosse 

Majench, Elena Martín Gimeno, Marc Salicrú, 

Anna Serrano i Laura Weissmahr (VVAA 

Col·lectiu) 

  

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 

  

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 Escenogrfia 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 
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Informació 

pràctica 

 
IDIOMA 

Català i castellà 

 

DURADA  

1h 30 ‘ 

 

HORARIS 

De dimecres a dissabte a les 20.00 h 

Diumenge a les 18.00 h 

27/05 a les 18.00 h 

 

LLOC 

Gràcia 

 

AVISOS 

Aquest espectacle conté efectes de llum 

estroboscòpica, espais potencialment 

claustrofòbics i molts efectes de fum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XARXES  

#ARCAS2020 

@VVAA_collectiu 

 

BAR 

Des de 2h abans de l’inici de l’espectacle 

fins a l’inici de la funció 

 

CONTACTE 

Rocio Pedrol  

M. 669 06 75 66 

Mar Solà 

M. 675 44 98 86 

premsa@teatrelliure.com  

 

  

https://twitter.com/hashtag/ARCAS2020?src=hashtag_click
https://www.instagram.com/vvaa_collective/
tel:669067566
tel:675449886
mailto:premsa@teatrelliure.com
https://www.facebook.com/teatrelliure
https://www.instagram.com/teatrelliure/
https://twitter.com/teatrelliure/
https://www.youtube.com/user/teatrelliure/
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Col·laboradors i patrocinis 

 

https://www.teatrelliure.com/ca/

