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Sinopsi  
 

Una piscina, neta i blava. Il·luminada per precioses llums. I ella és allà. Està volant com un 

àngel. No. Com una deessa, amunt i amunt i amunt. I que podíem fer nosaltres? Estar-nos 

allà a peu dret, al seu voltant, mirant els crits i escoltant els espasmes. I algú va portar la 

digi-cam, juro que no vaig ser jo, potser no vaig ser jo, segurament vaig ser jo. 

  

Recordem quan sortíem a la recerca de la bellesa. Allò eren dies fantàstics. Fantàstics, 

fantàstics, fantàstics dies. Ara només les arrugues, les insinuacions de gris. I la seva carn 

blava. Som unes bellíssimes persones. I una malvada, malvada merda. 

  

Com de fràgil n'és, eh, l'amistat! Fins on serem capaços d'anar? Deixa’m entrar i 

t’estimaré. 
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Fitxa artística 
 

Autoria: Mark Ravenhill 
Traducció: Pau Gener, Chloe Campbell, Anna Serrano i Elena Martín 
Dramatúrgia i direcció: Anna Serrano, Elena Martín i Marc Salicrú (col·lectiu 
VVAA) 
 
Repartiment: Isaac Baró, Marc Cartanyà, Oriol Esquerda, Sandra Pujol i Xavier 
Teixidó 
 
Espai escènic i il·luminació: Marc Salicrú  
Espai sonor i música: Clara Aguilar  
Disseny de vestuari i confecció: Chloe Campbell  
Disseny d’audiovisuals: Ventura L. Kalász 
 
Disseny gràfic: Iolanda Monsó 
Fotografia: Pol Rebaque 
Realització vídeos de promoció: Adrià Botella i Zak Ramis 
 
Ajudant de direcció: Topo 
Assistent de dramatúrgia: Xisi Sofia Ye Chen  
Assistent de moviment: Alba Sàez 
Assistents d’escenografia: Martí Pavia i Paula Catalan  
Assistent de producció: Jan Matheu 
 
Agraïments: Montse Majench, Iván Morales, Steve Reich, Núria Montes, 
Ramon Caballol, Ferran Dordal, Guillem Barbosa, Laura Weissmahr, Joan 
Losada i A.S. 
 
Una coproducció d’Íntims Produccions amb FiraTàrrega 
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Sobre l’obra 
 

Què significa triomfar? Com es defineix? T’agrada que et mirin? Els hi agrada als altres? 

T’agrada que mirin als altres més que a tu? Avorreixes? T’avorreixes? 

  

Pool (no water) és una peça visceral i impactant que parla sobre la fragilitat de l’amistat, 

l’enveja, l’èxit i el significat de l’art en la vida dels creadors. La dependència, la toxicitat, el 

valor per allunyar-nos 

o posar-nos molt a prop dels altres, travessar-los la pell. 

Les pors_ les nostres i les que projectem sobre els altres. 

  

Una piscina que, en realitat, no té aigua. 

  

Escolteu-nos, 

Som el Grup. 

Tenim una Nau. La Nau, aquí, a les afores. 

I… tenim una amiga. 

ELLA fa art, busca bellesa i la troba. 

Vull dir… 

Teníem, una amiga. 

ELLA ens ha allunyat a nosaltres. Vosaltres. 

La vam perdre, la vam deixar perdre. 

És així, tampoc passa res. Ho vam fer. 

Som males persones, i ui sí, molt males persones. 

I ho volem compartir. 

Necessitem refugiar-nos-vos en el reflex flàccid i enlluernador i convidar-vos a celebrar 

amb nosaltres. 

Hem creat una performance expiatòria i us l’ensenyarem. 

  

En defensa d’aquest_ Grup 

Qui cau abans saltant més ràpid, 

estripant les mans com un ocell que talla la lluna en plena trajectòria i abans de sentir 

l’splash del nostre cap. 

L’splash rebentat del seu cap. 

  

Respirarem fons i arribarem al final. 

Aixequem les copes plenes. 

Sigueu vosaltres, 

i nosaltres, 

Benvinguts, al dia més feliç    

de la vostra vida. 

 

Íntims Produccions i col·lectiu VVAA 
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L’autor 
 

Mark Ravenhill 

 

Entre el 1984 i el 1987 va estudiar teatre i literatura anglesa a la Universitat de Bristol. 

Posteriorment va entrar a la Soho Poly com a assistent administratiu, però ben aviat va 

fer-hi les seves primeres direccions teatrals. 

 

La seva carrera com a autor es va iniciar amb l’escriptura d’esquetxos i textos breus, un 

dels quals va interessar el director Max Stafford-Clark, de la renovadora companyia Out of 

Joint, que va suggerir-li que escrivís una obra de durada normal. El resultat fou Shopping 

and Fucking, que es va estrenar l’octubre del 1996 al Royal Court Theatre. Després d’una 

temporada d’èxit i d’una gira per la Gran Bretanya, el muntatge es va traslladar al Gielgud 

Theatre, al West End. L’èxit va ser internacional, amb la posterior estrena de la peça a 

Nova York i produccions a diversos països, tant d’Europa com de la resta del món. 

 

La seva segona obra, Faust is Dead, és una versió del mite de Faust produïda per ATC el 

1997. Després va participar a Sleeping around, una obra escrita conjuntament amb tres 

autors més i produïda per Donmar Warehouse. La seva següent estrena, Handbag, 

estrenada el 1998 per l’Actors Touring Company, és una comèdia d’embolics feta a partir 

d’històries i personatges de l’obra d’Oscar Wilde The Importance of Being Earnst. 

 

El muntatge següent, Some Explicit Polaroids, es va estrenar l’any 1999 al New 

Embassadors i va suposar la seva consagració. El mes de setembre del 2001 va estrenar al 

National Theatre Mother Clap’s Molly House, una peça que va tornar a ser objecte de 

polèmica, tant pel seu contingut com per les seves fonts d’inspiració. Al llarg de la primera 

dècada del segle XXI, l’obra de Ravenhill es transforma i desenvolupa, amb diversos 

experiments formals i una major abstracció. Així, Product, una mena de one-man show 

satíric al voltant del terrorisme islàmic, s’estrena el 2005, en el marc de l’Edinburgh 

Frindge Festival. El 2006 s’estrena The Cut al Donmar Warehouse, protagonitzada per Sir 

Ian McKellen, una obra altament ambigua davant la qual les opinions dels crítics es 

divideixen. Aquesta ambigüitat serà semblant a la que caracteritzarà les seves recents 

obres curtes per a adolescents que conformen Ravenhill for Breakfast. 

 

D’aquest autor, a la Sala Beckett s’hi ha pogut veure Product (2009). 
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Íntims Produccions i col·lectiu VVAA 
 
Íntims Produccions és una jove companyia de Lleida nascuda l’any 2012 que proposa un 
teatre alternatiu de proximitat i que trenqui les barreres entre escena i públic. Sempre 
atents a la innovació i al risc, la companyia vol treballar en propostes de nova dramatúrgia 
amb una voluntat d’experimentació constant pel que fa a nous llenguatges, formats i 
espais. Els seus espectacles són El lloc (estrena FiraTàrrega 2013), Wasted (estrena 
FiraTàrrega 2015) i Pool (no water) (estrena FiraTàrrega 2017). 
 
VVAA és un col·lectiu artístic. VVAA no és només teatre, és un ajuntament de persones i 
disciplines. El motiu és la llibertat i la dimensió. Volen comprometre’s 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 (o tan de bo els meus somnis es fessin 
realitat (Sala Beckett 2016, i Volksbühne Berlin, 2017) i Wohnwagen (La Seca 2016 i 
Festival ZIP, Teatro Español 2017. Finalista premi BBVA i nominació a Noves 
Dramatúrgies Premis Butaca 2017).  
 
Amb la voluntat de recerca al marge de la mercantilització, el col·lectiu VVAA -aleshores 
encara sense aquest nom- va ser la llavor del laboratori d’experimentació teatral ELS 
MALNASCUTS, que, formant part de la seva línia pedagògica, funciona encara amb 
regularitat en el context dels laboratoris de creació de la Sala Beckett. 
 
Íntims i VVAA es coneixen i s’agraden. Poc a poc neix l’enamorament personal. Veuen els 
seus espectacles mútuament i s’agraden encara més. L’any 2016 decideixen fer el pas 
definitiu i fer un espectacle conjuntament. La lluna de mel va ser fantàstica i els primers 
mesos de relació estan sent plàcids i excitants a parts iguals. 
 
Compartim una visió sobre el teatre, sobre el que no sabem què és, sobre el que pensem 
que podria ser. Una voluntat de ser grans però petits, ambiciosos i treballadors, estètics i 
no i d’arribar algun dia a transformar el teatre i que ja no es digui mai més així. 
 
 

Informació pràctica 
 

Pool (no water)  
de Mark Ravenhill 
Traducció de Pau Gener, Chloe Campbell, Anna Serrano i Elena Martín 
Dramatúrgia i direcció: Anna Serrano, Elena Martín i Marc Salicrú (VVAA) 
Amb Isaac Baró, Marc Cartanyà, Oriol Esquerda, Sandra Pujol i Xavier Teixidó 
Del 07 al 25/03/2018 
De dimecres a dissabte, 20:30h.  
Diumenge, 18:30h 
 
Un espectacle d’Íntims Produccions i col·lectiu VVAA 
Una coproducció d’Íntims Produccions amb FiraTàrrega 
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