
 

1 

YOLO You only live once 

Producció: Direcció y creació: 
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YOLO és un espectacle de circ per a tots els públics ple d’energia, força i ritme. La música 

en directe i l’exercici de les diferents disciplines circenses es relacionen dins d’una partitura 

perfecta que li dóna a la peça coherència i solidesa. L’obra ens conta les dificultats i les 

possibilitats de l’esforç i l’abandó, de la por i l’atreviment, de la derrota i el triomf, de l’indi-

vidualisme i de la col·lectivitat. Amb un clar perfil pedagògic, YOLO és una peça que parla 

de les diferents realitats que ens trobem en el camí, i posa especial èmfasi en el suport del 

grup, dels iguals. Salts arriscats, llançaments impossibles, vols infinits, són només alguns 

dels ingredients que l’espectador, sens dubte, no podrà oblidar. És una proposta arriscada i 

única al nostre país, que, de segur, marcarà la diferència en l’exploració de nous llenguat-

ges. El ritme d’una música trepidant composta excepcionalment per a l’obra, executada en 

directe, juntament amb la precisió en cada moviment, llançament o salt, conformen una 

partitura perfecta i donen coherència i sentit a YOLO. 

YOLO : acrònim de '' you only live once '' (només vius 

una vegada) que implica que u ha de gaudir la vida. 

YOLO és una producció del Teatre Escalante de València i l'Excma. Diputació de València 

duta a terme per la Companyia Lucas Escobedo. S'estrenarà el proper 28 de novembre al 

Teatre Martin i Soler del Palau de les Arts de València, i estarà en cartell fins el 23 de 

desembre de 2018.  

l’espectacle      
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La Compañía Lucas Escobedo naix el 2011, 

després de l’estrena de la seua primera 

creació en solitari, Boiiiing. El seu principal 

impulsor és Lucas, artista alacantí centrat 

en el món dels malabars, la interpretació 

actoral i el teatre de màscares, titelles i ob-

jectes. Lucas Escobedo comença la seua 

formació artística de la mà d’Andrés Her-

nández i de Mar Navarro (deixebla directa 

de Jacques Lecoq). D’ací passa a formar-se 

amb diferents mestres (Román y Cía, Mos-

he Kohen, Patricia Kraus, Jesús Jara, Vasily 

Protsenko, Christian Atanasiu, Sean Gandi-

ni, Kati Ylä- Hokkala, Maksim Komaro, Lucas 

Ronga, Francisco Macià), i prossegueix el 

seu aprenentatge en l’Institut del Teatre de 

Barcelona, on cursa el recorregut d’Inter-

pretació i Teatre Visual. La seua experiència 

professional l’ha portat a treballar amb di-

ferents companyies com Tragaleguas Tea-

tro, Circo de los Horrores, Teatro Circo Pri-

ce, Román y Cía, La Société de la Mouffette, 

Cía. La Debacle. També ha participat en dis-

tints projectes audiovisuals com El Concier-

tazo de TVE, Babaclub de Canal 9, Io Don 

Giovani de Carlos Saura, Seven Pets per a 

Disney Channel. Amb aquesta experiència 

acumulada, l’any 2013 decideix començar 

una nova etapa amb la creació del seu nou 

espectacle Habitación 801, que li ha per-

més treballar, tant a nivell internacional 

com a nivell nacional, en alguns dels princi-

pals festivals i sales. A més, és director de 

diferents companyies professionals com Cía 

Aérea, La Finestra Nou Circ, Cía Acrobacia 

Mínima o La Trócola Circ, entre altres. Amb 

aquestes últimes, han guanyat en la seua 

última producció, Emportats, el premi Fe-

tén 2018 al millor espectacle de nit, el Pre-

mi al millor espectacle de circ de les Arts 

Escèniques Valencianes 2018 i han sigut no-

menats candidats als premis MAX de les 

Arts Escèniques com a millor espectacle re-

velació. En l’actualitat, decideix fer un pas 

avant i passa a dirigir i assumir la nova pro-

ducció del Teatre Escalante de València, YO-

LO.  

"És el salt, no el pas,  

el que possibilita 

l'experiència"  

-Heiner Müller-  

la compañía 
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escenografia 

La realització i el disseny escenogràfic en YOLO va a càrrec de Lluís Crespo, dissenyador va-

lencià. La intenció és que l'escenografia no només acompanyi el procés sinó que sigui part. 

Que sigui un element actiu amb què jugar i experimentar allunyant-nos de la idea de l'es-

cenografia com atrezzo.  

En circ qualsevol element representa una nova possibilitat on executar un equilibri, salt, 

llançament... Per tant, el treball de recerca de l'escenografia cobra especial importància. 

Aquí es pot observar que el disseny consisteix en el treball amb escales o estructures que 

permeten alçar-se i pujar. En la línia de YOLO (You Only Live Once- Només es viu una vega-

da), l'escenografia ha de donar suport i afavorir la temàtica de l'obra i per tant ha de donar 

suport a la idea d'aquest salt que no ens atrevim a donar, aquesta necessitat de suport en 

la presa de decisions, la necessitat de créixer, superar-se i avançar.  
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vestuari 

YOLO és una producció Valenciana. En tot moment l'imaginari ens remuntava als treballs 

més quotidians de la València dels arrossars i l'Albufera. En l'obra l'esforç col·lectiu, les me-

tes grupals i el treball en conjunt són el més important però no volíem allunyar-nos de 

l'univers de Sorolla, a l'hora de dissenyar el vestuari. 

El vestuari va a càrrec de la dissenyadora alacantina Amaya San Martín. Robes còmodes, 

d'una època humil on destaquen robes que volen i acompanyen el moviment. En tons que 

ens acosten a la terra, amb alguns elements que destaquen i ajuden amb la dramatúrgia, 

amb les disciplines de circ i amb l'espai sonor i visual."  
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Autoconfiança. La seguretat de saber que 

aconseguir el que semblava impossible de-

pén només de tu. Aprendre que pots acon-

seguir tot el que et proposes.  

Creativitat. El circ és l’art de fer possible 

l’impossible. Només cal veure les coses des 

d’un altre punt de vista. No hi ha límits i no-

més has d’imaginar i posar en pràctica la 

teua intuïció perquè sorgisquen coses in-

creïbles.  

Perseverança. Tindre un objectiu en ment i 

intentar-lo una vegada i una altra fins que 

isca. Descobrir que el treball té les seues 

recompenses és molt fàcil des del circ.  

Risc. Canviar la por al risc pel risc controlat 

i  la confiança. 

Camaraderia. En un món competitiu, 

aprendre que els teus companys i compan-

yes et fan millor. Que entre tots i totes, no 

sols és més divertit, sinó que arribeu més 

lluny.  

Tolerància. Tots els prejudicis queden a un 

costat. És més important l’aprenentatge, el 

gaudi i la fascinació que qualsevol odi o 

rancor.  

valors 

En YOLO, mitjançant diferents disciplines de circ com són les acrobàcies, els malabars, les 

tècniques aèries o l'humor, es presenten diferents situacions, aparentment impossibles. 

L'espectacle integra, a més de les tècniques circenses, musicals i interpretatives, diversos 

valors que s'han utilitzat com a base per a la seva creació i s'expressen en la representació 

del mateix. 

VALORS de l´espectacle 
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     artistes  

Lucas Escobedo. Actor, artista i director. Les seues especialitats són la 
interpretació actoral, els malabars, el teatre de màscares, els titelles i la 
direcció escènica. És mestre d’Educació Musical, va estudiar interpreta-
ció en l’escola d’Andrés Hernández i Mar Navarro, i en l’Institut del Tea-
tre de Barcelona, i ha aprés les seues tècniques circenses de la mà de 
prestigiosos professionals del circ. Com a malabarista, és especialista en 
el treball amb cércols, maces, pilotes i pilotes de rebot. Ha intervingut en 
un ampli repertori d’obres teatrals, espectacles de circ i metratges per al 
cine o la televisió, i ha rebut diversos premis i reconeixements al seu ta-
lent i a les seues creacions.  

Raquel Molano. Actriu i música. Llicenciada en Interpretació en l’Insti-
tut del Teatre. Amplia la seua formació amb Mar Navarro, Christian Ata-
nasiu, CNTC, el Teatre de l’Abadia i el Workcenter de Thomas Richards. 
Obté el Grau Professional de Piano en el Conservatori de València. Tam-
bé es forma en cant i percussió amb Caro Guiral, Felipe Forastiere i Taller 
de Músics. En la seua trajectòria professional destaquen projectes com 
Rumba, de la companyia multidisciplinària Mayumana, i el seu treball 
amb directors com Alberto Velasco, Lino Ferreira, Joan Cusó o Andrés 
Corchero. 

Laia Sales. Actriu i pallassa, camallarga i malabarista especialitzada en 
contacte. Va ser ballarina d’elit de ball de competició. És una música au-
todidacta interessada especialment en cant, guitarra i loop station. És 
cofundadora de la companyia Decopivolta Teatre, que es caracteritza per 
fer espectacles de creació pròpia en els quals predomina l’humor. També 
ha participat en diferents esdeveniments especials amb el Cirque du So-
leil.  

  "Oh! Sempre arribaràs a algun lloc, va dir el gat, si camines prou." 

 -Lewis Carroll -  
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Edu Martínez. Artista i instructor de circ, especialista en Cyr Wheel i Fire 
Contact Staff. Posseeix amplis coneixements tècnics i artístics en mala-
bars, mà a mà i duo en teles aèries. És el principal component de la com-
panyia Spinish, i ha estat involucrat en companyies com Circo Gran Fele, 
Circo Alaska, EDAE Sergio Alcover. Ha participat en festivals internacionals 
com Viva Circus Festival 2015 Malaysia, 1st International Juggling Festival 
2015 Myanmar, 10th Hungary Juggling Convention i 9th&10th EAAC Edin-
burgh, entre altres.  

Jana López Apararisi. És artista de circ des dels 14 anys, va fer els seus 
primers passos en L’Espai de Circ (València). Maneja diferents disciplines 
circenses, i la seua especialitat són els aeris (cércol, trapezi, etc.). Ha tre-
ballat en diferents companyies i espectacles com la Finestra Nou Circ, Cir-
co Gran Fele o Circuba. 

Dino. Equilibrista i contorsionista. Gràcies al seu inici en la pràctica del 
kung fu va descobrir com desenvolupar la flexibilitat i com cultivar l’ésser 
interior. Es va formar en dansa i en arts circenses en l’escola de circ Vérti-
go, a Itàlia. Va treballar en una companyia de circ i teatre contemporani a 
Palerm (Itàlia), la seua ciutat natal, i ha participat en nombrosos festivals i 
esdeveniments com The Future of Circus de Lugansk, en el qual va obtin-
dre un segon premi. A més, ha treballat com a solista en l’especialitat de 
l’equilibrisme i la contorsió a Alemanya, Àustria, Suïssa, França, Itàlia i Es-
panya. 

Pablo Meneu. Artista de circ, director d’espectacles, professor i rigger. Es 
va formar en el National Center for Circus Arts (NCCA) de Londres, en l’es-
pecialització de cintes aèries, i en la Jasmin Vardimon Danse Company en 
Danse and Physical Theatre. Ha treballat per a diferents companyies com 
Vaughan Pilikian, SHUNT, Keziah Serreau o Firenza Guidi. És codirector 
artístic de Circumference Productions (Londres). Ha dirigit diversos espec-
tacles com On the night of November 28th, Staged i The Capricious Exhibi-
tions. També és professor de cintes aèries, creació i posada en escena, i 
rigger, especialitzat en el disseny i la creació de noves estructures aèries. 

     artistes  
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                        fitxa artística  

Producció: Teatre Escalante. Diputació de València 

Direcció i idea original: Lucas Escobedo  

Ajudant de direcció: Joan Cusó 

Direcció i composició musical: Raquel Molano   

Intèrprets: Jana López, Edu Martínez, Laia Sales, Plácido Militano, Pablo Meneu, Raquel 

Molano i Lucas Escobedo  

Disseny il·luminació: Juanjo Llorens  

Disseny de l’espai sonor: Eduardo Soriano 

Disseny d’escenografia: Luis Crespo  

Disseny de vestuari: Amaya San Martín  

Producció executiva: Producirk  

Distribució nacional: Amadeo Vañó – Cámara Blanca  

Distribució internacional: Compañía Lucas Escobedo  

Fotografía—Vicente A. Jiménez  
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Lucas Escobedo:  

Tlf: + 34 686 62 80 75  

info@lucasescobedo.com  

www.lucasescobedo.com 

 

Distribució: Amadeo Vañó (Camara Blanca) 

Tlf: +34 620 610 654  

amadeo@camarablanca.com  

www.camarablanca.com  

 

Producció Executiva: Producirk 

Tlf: +34 660 77 13 17 / +34 678 25 25 61  

producirk@gmail.com  

 

dades de contacte 
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www.lucasescobedo.com 

info@lucasescobedo.com  


