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PRESENTACIÓ 

 

Kingdom barreja amb esperit irreverent plàtans, consum, coreografies virils, publicitat, 

punk rock, King Kong, supermercats, creixement, descontrol, expansió, multinacionals, 

escassetat de recursos, cops d'Estat, zoofília, música trap i homes molt homes en una 

festa sense fi. El món se'n va a la merda, celebrem-ho.  

 

L'Agrupación Señor Serrano és una de les companyies més estimulants i originals de 

l'escena actual. Així ho avalen guardons com el Lleó de Plata de la Biennal de Venècia 

2015 o el Premi Ciutat de Barcelona 2016. En el seu llenguatge escènic fan valer la 

tecnologia, tant en la seva versió més sofisticada com la més artesanal. Combinen el 

vídeo, la performance, les maquetes i la música en directe, elements amb els que 

creen micro-universos en cada nou espectacle, aprofitant sempre per filtrar un 

missatge inconformista.  

 

Kingdom representa una versió corregida i augmentada del llenguatge marca de la 

casa que caracteritza la companyia. 
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DE QUÈ VA KINGDOM  

 

Els plàtans i King Kong, dos tòtems del sistema, dues bèsties insaciables que 

necessiten créixer sense límits, grans devoradors de recursos, icones de masses, però 

sobretot una condemna inevitable per a un sistema que no pot deixar de créixer tot i 

que això ens empenta cap l'extinció. I si aquest és el destí de la humanitat ¿què farem, 

plorar? No, abraçar els nostres plàtans i muntar una festa.  

 

D'una banda, els plàtans. A l'abast de tothom, innocents, dolços, virils, barats. El 1890 

ningú a Occident havia vist, i molt menys menjat, un plàtan. El 1920 ja era el rei del 

supermercat. Els plàtans, la indústria bananera i els seus pioners resulten un exemple 

perfecte de què és i com funciona el sistema capitalista contemporani. Kingdom 

disecciona la història del capitalisme i dels plàtans com mai abans s’havia explicat. Una 

història amb un aliat perfecte i inesperat: King Kong. A través d'ell i el que representa 

(virilitat, força abassegadora, instint) es mostren els mecanismes que actuen dins el 

sistema econòmic i social d'Occident. Un sistema construït a base de cicles i de crisi, de 

consum i desig, però dins del qual s'han generat totes les coses "desitjables" de la 

nostra societat (drets civils, progrés, desenvolupament). Un sistema tan complex que 

no accepta interpretacions maniquees. Com va dir el periodista nord-americà H. L. 

Mencken: "Per a tot problema complex hi ha una resposta clara, simple i equivocada". 
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COM ÉS KINGDOM  
 

Igual que en les últimes peces d'Agrupación Señor Serrano, Kingdom segueix explorant 

la idea del cinema-en-temps-real. La dramatúrgia es desplega a través de la 

superposició de diferents capes que es van mostrant principalment mitjançant l'ús de 

càmeres de vídeo, maquetes i projeccions. Però en aquesta ocasió la companyia 

presenta una ampliació del seu llenguatge escènic a través d'un dispositiu que compta 

amb una aposta decidida pels elements realitzats en viu: música, performance i 

moviment prenen l'escena per complementar-se harmònicament amb els objectes i les 

videoprojeccions. A Kingdom l'espai escènic està ocupat per unes grans taules plenes 

dels objectes que serveixen per narrar la història. Els performers, desimbolts i 

mordaços, actuen sobre aquest dispositiu amb precisió i procacitat, projectant el 

muntatge cap a una nova dimensió. Més objectes, més performers, més músics, més 

ballarins, més espai escènic. En resum, Kingdom aposta per un salt d'escala, per 

projectar el seu discurs cap al mitjà i el gran format.  
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EQUIP 

Creació: Àlex Serrano, Pau Palacios i Ferran Dordal 
Performance: Diego Anido, Pablo Rosal, Wang Ping-Hsiang, David Muñiz i Nico Roig. 
Música: Nico Roig 
Video-programació: David Muñiz 
Video-creació: Vicenç Viaplana 
Espai i maquetes: Àlex Serrano i Silvia Delagneau 
Vestuari: Silvia Delagneau 
Disseny de llums: Cube.bz 
Coreografia: Diego Anido 
Espai sonor: Roger Costa Vendrell 
Suport tècnic: Sergio Roca 
Assistent de direcció: Martín García Guirado 
Cap de producció: Barbara Bloin 
Productora executiva: Paula Sáenz de Viteri 
Management: Art Republic 
 
Productors 
GREC 2018 Festival de Barcelona, FOG Triennale Milano Performing Arts, CSS Teatro 
Stabile di Innovazione del Friuli – Venezia Giulia, Teatro Stabile del Veneto – Teatro 
Nazionale, Manchester Home Theatre, Teatros del Canal, Teatre Lliure, Théâtre 
National Wallonie-Bruxelles, Groningen Grand Theatre, Romaeuropa Festival. 
 
Amb el suport de 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, CCCB Kosmopolis, Sala 
Beckett, Teatre Auditori de Granollers, Xarxa Transversal, Graner - Mercat de les Flors. 
 
Agraïments especials 
Festival TNT – Terrassa Noves Tendències, Arts Escèniques OlotCultura, Monty 
Kultuurfaktorij, La Fabrique de Théâtre – Province de Hainaut. 
 
 

WE LOVE LOGOS 
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Agrupación Señor Serrano 

Fundada per l’Àlex Serrano a Barcelona el 2006, l’Agrupación Señor Serrano és una companyia de 

teatre que crea espectacles originals basats en històries que emergeixen del món contemporani. La 

companyia explota la riquesa de recursos tant innovadors com vintage per tal d’estendre els límits 

del seu teatre. Basant-se en col·laboracions creatives, les produccions de Señor Serrano barregen 

performance, text, vídeo, so i maquetes per escenificar històries relacionades amb aspectes 

discordants de l’experiència humana d’avui en dia. Les produccions de la companyia s’estrenen i 

giren, sobretot, internacionalment. 

L’Agrupación Señor Serrano gesta i produeix espectacles intermèdia de creació pròpia a través d’un 

model que consta de tres fases: Desenvolupament de continguts, Concepció del dispositiu i Procés 

d’edició i assaig. Els creadors involucrats en cada espectacle comparteixen les seves capacitats 

durant el procés de creació. Aquest intercanvi d’habilitats enforteix a cada membre del grup i, en 

conseqüència, el projecte de companyia. 

La companyia ha rebut el recolzament i el reconeixement d’institucions com el GREC Festival de 

Barcelona, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, 

Departament de Cultura de la Generalitat, Centre d’Arts Escèniques de Terrassa, Ministère de la 

Culture et de la Communication o Hexagone Scène Nationale Arts et Sciences – Meylan entre 

moltes altres. Els seus processos de creació han estat acollits per diversos centres internacionals 

de residència com ara La Chartreuse – Centre National des Écritures du Spectacle, La Fabrique de 

Théâtre o Monty Kultuurfaktorij entre d’altres. 

Actualment, el nucli de l’Agrupación Señor Serrano el composen l’Àlex Serrano (direcció 

artística), el Pau Palacios (continguts i comunicació) i la Barbara Bloin (producció). A més, per 

a cadascun dels seus espectacles la companyia ha comptat amb la col·laboració imprescindible 

d’un equip creatiu multidisciplinari i versàtil pel qual al llarg dels anys han passat i deixat petjada el 

Diego Anido, el Ferran Dordal, el Jordi Soler, l’Alberto Barberá, el Roger Costa Vendrell, la Nuria 

Manzano, l’Alexandra Laudo, el Martí Sánchez-Fibla, el Jofre Carabén, la Claudia Solano Watson, el 

Gabriel Parés, la Maria de la Cámara, la Isabel Franco, l’Ester Forment, la Susana Gómez o el Josep 

Maria Marimon entre molts d’altres. 

El 3 d'agost de 2015, l'Agrupación Señor Serrano va ser guardonada amb el Lleó de Plata de la 

Biennal de Venècia. A més d'aquest reconeixement, la companyia ha estat premiada de manera 

regular tant a nivell nacional com internacional i ha rebut elogioses crítiques en mitjans com The 

New York Times, Folha de Sao Paulo, Tiempo Argentino o La Vanguardia entre d'altres. 
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Produccions i premis 

 2018 Kingdom, GREC Festival de Barcelona (Espanya) 

2017 Premi Ciutat de Barcelona de Teatre (Espanya) 

2016 Birdie, GREC Festival de Barcelona (Espanya) 

Premi Kazimierz Krzanowski, Kontrapunkt Festival 2018. Szczencin (Polònia) 

Premi Butaca 2017, Premis de Catalunya de Teatre (Espanya)   

Premi de la Crítica de Barcelona 2016 Noves Tendències (Espanya) 

 

2015 Lleó de Plata de la Biennal de Venècia (Itàlia) 

  Premi FAD Sebastià Gasch, Barcelona (Espanya) 

2014 A House in Asia, GREC Festival de Barcelona (Espanya) 

Premi de la Crítica de Barcelona 2014 Noves Tendències (Espanya) 

Premi del President de la regió Silèsia-Moràvia Miroslav Novák, Festival Spectaculo 

Interesse, Ostrava (República Txeca) 

2012  Brickman Brando Bubble Boom, Festival TNT, Terrassa (Espanya) 

Premi a l'Espectacle Més Innovador, Fira Internacional de Teatre i Dansa 2013, 

Osca (Espanya) 

2011  Katastrophe, Festival TILT, Perpignan (França) 

Premi Wojciech Olejnik i Premi del Jurat a l’Espectacle Més Creatiu al PIHT Festival 

2013, Varsòvia (Polònia) 

Premi Especial del Jurat del Festival Banialuka 2012, Bielsko Biala (Polònia) 

2010 Memo, Festival TNT, Terrassa (Espanya) 

2009  Immut, Adriantic, Barcelona (Espanya) 

2008  Contra.Natura, L’Estruch, Sabadell (Espanya) 

Artefacto, Festival PNRM, Olot (Espanya) 

2007   Europa Festival Temporada Alta, Girona (Espanya) 

2006  Mil Tristos Tigres, Neo Festival, Barcelona (Espanya) 
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CV dels membres de la companyia 

 

Àlex Serrano Tarragó és llicenciat en Disseny Industrial, postgraduat en Direcció d’empreses, 

master en Comunicació Interactiva i llicenciat en Direcció Escènica. El 2000 funda l’empresa 

Tangent Audiovisual, proveïdora de serveis audiovisuals i multimèdia. El 2002 crea Areatangent, 

una plataforma de creació contemporània. El 2006 funda l’Agrupación Señor Serrano, una 

estructura voluble de creació que li permet afrontar projectes més personals i multidisciplinaris. 

Àlex Serrano imparteix workshops i tallers amb regularitat.  

 

Pau Palacios Pozuelo (Barcelona, 1977) va començar a estudiar Ciències Polítiques a una 

universitat, però va acabar llicenciant-se en Sociologia en una altra. En acabar els seus estudis va 

treballar com a productor executiu i road manager al Teatre Lliure de Barcelona fins al 2005. 

Aquell mateix any es va traslladar a viure a Lisboa, on va flirtejar amb el vídeo-art. Des del 2006 és 

membre de l'Agrupación Señor Serrano. Actualment viu als Alps, al Tirol italià. És autor de la 

novel·la Furioso reloj (Editorial Tria, 2012). 

 

Barbara Bloin té un DEA d'Arts Escèniques amb menció teatral de la Universitat de Besançon 

(2005) i un altre en Arts Escèniques de la Universitat Autònoma de Barcelona (2008). El 2003 es 

trasllada a Barcelona per fer el doctorat en Arts Escèniques de la Universitat Autònoma. Estudia 

interpretació a l’Institut del Teatre de BArcelona. El 2007, després de col·laborar uns anys amb 

Ricard Salvat a la seu de l'AIET, s’incorpora l'Agrupación Señor Serrano com a responsable de 

producció i ajudant de direcció. 
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Últimes creacions 

Birdie Estrenada el 07.07.2016 al GREC Festival de Barcelona 

 

Dos miratges. D’una banda guerres, grans sequeres, desforestacions massives, costes 
contaminades, explotació laboral, inestabilitat política, pèssimes condicions sanitàries, 
persecucions, deportacions forçades, explotació abusiva de recursos naturals, aqüífers 
esgotats, escassetat d’aliments… De l’altra, supermercats ben fornits, seguretat al 
carrer, estabilitat familiar, bons serveis sanitaris, llibertats, treball remunerat, respecte 
pels drets humans, benestar, reciclatge i energies renovables, prosperitat, mobilitat 
social…  
 
I entre els dos miratges, estols d’ocells. Milers d’ocells en migració constant, traçant 
formes impossibles sobre el cel. Moviment. Moviment incessant. Ocells, i més enllà, 
planetes, asteroides, matèries primeres, galàxies, sang, cèl·lules, armes, àtoms, 
electrons, publicitat, quarks, ideologia, por, residus, esperança. Vida. Res en el 
cosmos s’està quiet. La quietud no existeix, és una quimera. L’única cosa que hi ha és 
moviment.  
 
Si és impossible aturar un electró, quin sentit té posar tanques als estols d’ocells? 
 

A House in Asia Estrenada el 10.07.2014 al GREC Festival de Barcelona 

 La casa on s’oculta Geronimo al Pakistan. Una còpia exacta d’aquesta casa en una 
base militar a Carolina del Nord. Una altra còpia d’aquesta casa a Jordània, on es 
filma una pel·lícula. L’operació de recerca i captura més gran de la història. Un xèrif 
obsessionat amb una balena blanca. Els nois de Take That preparant-se per a una 
missió històrica. Indis i cowboys. Avions i cerveses. Còpies, reflexos, imitacions i 
hamburgueses. 
 
A través del seu llenguatge marca registrada (maquetes, video-projeccions, 
manipulació de vídeo en temps real i voluntariosos performers) l’Agrupación Señor 
Serrano presenta un western escènic on la realitat i les seves còpies es barregen, 
dibuixant un retrat despietadament pop de la dècada que va seguir l’11-S i que va 
donar pas al segle XXI. Passin i vegin. 

  
BBBB Estrenada el 05.10.2012 al Festival TNT de Terrassa 

 Un barri de barraques cremant. Funky a tot volum. La crisi del sistema hipotecari. 
L'Anglaterra victoriana. Nius, caus, coves i mansions. 42.879 desnonaments el 2011. 
Brickland. L'horror. Un banquer somrient. Un constructor somrient. La nostàlgia de la 
llar. Molt vídeo. Molt més vídeo en directe. Paradisos tahitians. El dret a l'habitatge. El 
dret a l'aire condicionat. El dret a la tele de plasma. Espanya va bien. I Marlon Brando 
fent de John Brickman. Ni més ni menys. 
 
L'Agrupación Señor Serrano presenta Brickman Brando Bubble Boom, un biopic 
escènic sobre la vida de Sir John Brickman, un constructor visionari i emprenedor que 
va inspirar el primer sistema hipotecari de la història. Però també un biopic escènic 
sobre la vida de Marlon Brando, un actor salvatge en busca d’una llar. Y també, una 
reivindicació de la llar contra les regles del mercat. 

Katastrophe Estrena TILT Festival (Perpignan) Març 2011 

 Quatre performers, onze maquetes i centenars d’ossets de goma conformen el món 
on es desenvolupa Katastrophe: una faula idiota sobre la Civilització humana, 
centrada en les catàstrofes. En aquest marc, els ossets patiran terratrèmols, marees 
negres, guerres i exterminis. Tot això realitzat en viu a través d'experiments químics i 
accions subversives. Emmarcant l'espai, tres grans pantalles submergeixen 
l'espectador en aquest món pop de caos, joc i destrucció. Katastrophe planteja si hi 
ha alguna diferència entre una catàstrofe natural, una catàstrofe 'natural' provocada 
per l'home i una catàstrofe humana. O dit d'una altra manera, és el mateix Pompeia 
que Txernòbil? És el mateix Auschwitz que Pompeia? La indiferència cap als homes de 
l’acció de la natura justifica la indiferència cap als homes de l’acció d’altres homes? 
 
Katastrophe es nodreix del llenguatge escènic que defineix l'Agrupación Señor 
Serrano: performance, dansa, teatre físic, vídeo en escena i tecnologia interactiva. 
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Contacte 
 
www.srserrano.com 

 
President de la República 
Àlex Serrano 
alex@srserrano.com 
 
Primer ministre 
Pau Palacios 
pau@srserrano.com 
 
Cap de Gabinet 
Barbara Bloin 
barbara@srserrano.com 
+34 610073182 
skype: agrupacionsrserrano 
 
Fixer 
Paula Sáenz de Viteri 
prod@srserrano.com 
+34 666 240 084   
 
Hammer  
David Muñiz  
tech@srserrano.com 
 +34 657 368 428   
 

Afers exteriors 
 Art Republic 
 Iva Horvat & Elise Garriga 
 info@artrepublic.es  
+34 615 271 632  
 
Ambaixadora a Itàlia  
Ilaria Mancia  
ilariamancia@gmail.com  
+39 335 664 5760 
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