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NOTA DE PREMSA

La Pesta d’Arenys canvia de lloc i durarà més dies
Es manté l’ambient de carrer i es faran les representacions a la plaça de la Sardana
La celebració de La Pesta d’Arenys de Mar incorpora aquest any nombroses novetats, amb
noves idees i canvis. La primera gran novetat serà la ubicació, ja que serà una representació
d'uns quaranta-cinc minuts a la plaça de la Sardana, dins del recinte del Parc de Lourdes
d’Arenys de Mar, amb un aforament per funció per a 500 persones.
Aquest espectacle de recreació històrica s’ha construït a partir d'un univers immersiu en un
espai tancant i delimitat, que vol fer transportar com s'ha fet sempre, a l'espectador a Santa
Maria d'Arenys del segle XVI, en un retorn al passat. Innovació, interacció, format
audiovisual, sense oblidar el context actual que viu la societat arran de la pandèmia de la
Covid-19. Per això s’ha passat d’un espectacle de carrer a una experiència immersiva.
Teatre, música i dansa es donen de la mà per crear aquest format oníric que es podrà veure
els dies 11, 12, 13 i 15 d'agost, amb entrades a la venda de les diferents sessions a
teatreprincipal.cat.
L'espectacle també transformarà els continguts a un de més abstracte, ja que la pesta va ser
una pandèmia del segle XVI en una societat actual que viu des del 2020 en una altra
pandèmia, la de la Covid-19. L'Associació de la Pesta plantejarà un espectacle guiat per un fil
conductor amb diverses escenes que finalitzarà amb Sant Roc salvant Arenys de la
pestilència. Per a aquesta representació es compta amb un cos artístic i tècnic de més de
100 persones que altruistament faran realitat aquesta recreació.
Tanmateix, l’espectacle de carrer no es perd. Els carrers d'Arenys de Mar viuran l’arribada de
la pestilència amb un acte rebatejat com a “Notícies de Pesta”. El dilluns, 15 d’agost, a la
tarda les notícies de pesta arreu de Catalunya arriben a Santa Maria d'Arenys. La Junta del
Morbo, amb jurats i morbers, recorrerà els carrers de la vila per tal de controlar l'epidèmia.
El poble de Santa Maria d'Arenys reviurà l'infern que va sofrir a mitjans del segle XVI, i
cercarà ajuda en metges i remeieres.
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