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Presentació 

 

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 cerca 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, la llavor del 

segle XXI. Passin i vegin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Jo he matat Geronimo”. 
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El context 

 

La casa de Geronimo tenia tres plantes, dos grans patis i una petita caseta de 

convidats. Tota la finca estava protegida per un mur de tres metres que l'envoltava. 

Geronimo vivia allí amb la seva família. 

 

La casa de Geronimo tenia tres plantes, dos grans patis i una petita caseta de 

convidats. Estava protegida per un mur de tres metres. Estava a 15.000 km de la 

primera i allí s'entrenava Matt Bissonnette amb els seus col·legues dels Navy Seals. 

 

La casa de Geronimo, idèntica a les dues anteriors, es trobava a mig camí de la 

primera i la segona. Allà l'actor Chris Patt i els seus col·legues interpretaven Geronimo,  

Matt Bissonnette i els Navy Seals. 

 

La primera casa va ser construïda a Abbottabad. La segona a la base militar d'Harvey 

Point, a Carolina del Nord. I la tercera va ser construïda per Columbia Pictures a 

Jordània, prop del Mar Mort. 

 

De la mateixa casa es van construir tres maquetes. Una la va construir la CIA per 

planificar i explicar l'atac contra Geronimo. La segona la va construir la productora de 

Zero Dark Thirty i es va utilitzar a la pel·lícula amb idèntic propòsit. La tercera és 

nostra i està en un escenari.  

 

Vista satèl·lit de la casa dins de la casa. 
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A House in Asia 

Cap casa particular de la nostra contemporaneïtat ha estat més estudiada que la d'OBL 

a Abbottabad. I no obstant això, d'aquesta casa no en sabem res. Les còpies de la 

casa original se superposen a la d'Abbottabad i qüestionen la seva realitat. 

La casa construïda a Jordània per a la pel·lícula Zero Dark Thirty  posseeix un 

hiperrealisme extrem en tots els detalls. La casa construïda a Carolina del Nord per a 

l’entrenament dels marines tenia un interior que podia ser configurat i modificat cada 

dia a gust de la CIA, segons les diferents especulacions sobre com devia ser l'interior 

de la casa original. 

La casa també ha estat replicada per a alguns videojocs i a Second Life, de 

manera que la virtualitat de la seva existència s’ha amplificat. Les còpies de la casa 

d'OBL en certa manera no només suplanten sinó que substitueixen l'original, 

convertint-se elles mateixes en la realitat que l'original pretenia encarnar.  

 

Geronimo 

En el marc de l’operació Neptune Spear, l’exèrcit dels Estats Units va triar el nom del 

líder dels Apatxes per referir-se a OBL durant la intervenció. Aquest fet va més enllà 

de ser una anècdota perquè reflecteix una dinàmica mental que domina els 

braços militar i mediàtic dels EUA: la dinàmica d’indis i cowboys. Per això, a A 

House in Asia aquest fil argumental està interpretat, precisament, per indis y cowboys i 

explicat com si fos un western. 

 

 

 

Detall de l’interior de la casa amb Geronimo dirigint-se als seus acòlits. 
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La Cacera del Monstre 

 

Per què aquesta casa ha adquirit tanta notorietat? Simplement perquè era el cau del 

monstre. Un monstre que va desencadenar l'operació de recerca i captura més llarga i 

complexa de la història, segons se'ns ha explicat. Una operació que es va convertir 

en una veritable obsessió per a alguns i els efectes col·laterals de la qual van 

canviar el món per sempre. Tots aquests episodis troben el seu reflex perfecte en 

l'epopeia del Capità Ahab i la balena blanca. En el seu afany per trobar i eliminar 

el Leviatan, Ahab va modelar el món conforme al seu malson, sacrificant tot el que 

estimava i a tots aquells que van decidir seguir-lo en el seu viatge al fons de l'odi. 

 

A la dramatúrgia d'A House in Asia s'entrellacen les històries de la casa 

d’Abbottabad i de totes les seves còpies amb referències a Moby Dick i al 

western. Tot això per crear un nou relat que es constitueixi com una capa 

més a la xarxa de simulacres del real. Una xarxa que és, ja de fet, l'única realitat 

possible.  

 

 

 

 

Z< 

Els performers manipulant la maqueta de la casa i en pantalla 

 el 7è de Cavalleria anihilant un poblat apatxe. 
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El dispositiu 

 

A House in Asia es materialitza a través d’un dispositiu que inclou maquetes, vídeo-

projeccions, manipulació de vídeo en temps real, videojocs, mons virtuals i 

performance. 

L’espectacle posa en escena diverses maquetes de la casa d’OBL. les maquetes 

representen la casa real i les seves còpies. Durant l'espectacle, els performers 

manipulen la maqueta de la casa que hi ha en escena. Despleguen els seus murs, 

mostren el seu interior on hi ha els paisatges de tota la història. Tota aquesta acció 

és capturada en vídeo, manipulada en temps real i projectada sobre una 

gran pantalla. A més del vídeo en directe, la dramatúrgia audiovisual es formalitza a 

través del samplejat de fragments pel·lícules i altres recursos pre-enregistrats 

complementant la dramatúrgia de vídeo. En l’espectacle també hi ha una presència 

notable de videojocs, com ara un simulador de vol o una referència als video-jocs 

de tipus shooter que permeten viure en primera persona l’atac dels Navy Seals al 

complex d’Abbottabad. A més, en escena es fan servir smartphones i tabletes que 

funcionen com a emissors de projeccions. 

Així l’espectacle presenta elements que juguen en tres coordenades d'escala. L'element 

micro és el món en miniatura de la casa i les seves maquetes interior. L'escala 

intermitja són els performers que juguen a fer de demiürgs de la narració. I 

finalment, les projeccions d'aquest món en miniatura són el món macro.  

 

 

La casa es transforma en l’escenari que conté tots els paisatges de l’espectacle. 
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Socis de viatge 

Co-productors: 

- GREC 2014 Festival de Barcelona (estrena 10 de juliol de 2014) 

- Hexagone Scène Nationale Arts et Sciences – Meylan 

- Festival TNT - Terrassa Noves Tendències 

- Monty Kultuurfaktorij 

- La Fabrique du Théâtre - Province de Hainaut 

 

Amb el recolzament de: 

- Festival Hybrides de Montpellier  

- Festival Differenti Sensazioni 

- Departament de Cultura de la Generalitat 

- INAEM 

- Institut Ramon Lull 

 

L’equip 

Creació: Àlex Serrano, Pau Palacios i Ferran Dordal 

Performance: Àlex Serrano, Pau Palacios i David Muñiz 

Veus: James Phillips (Matt) i Joe Lewis (marine jove) 

Project manager: Barbara Bloin 

Disseny d’il·luminació i videoprogramació: Alberto Barberá 

Video-creació: Jordi Soler 

Disseny de so i banda sonora: Roger Costa Vendrell 

Maquetes: Nuria Manzano 

Vestuari: Alexandra Laudo 

Assessors en tecnologia: Eloi Maduell i Martí Sánchez-Fibla 

Assessorament legal: Cristina Soler 

Assessor del projecte: Víctor Molina 

Fotògraf: Nacho Gómez 

Management: Art Republic 

 
Agraïments especials: Montserrat Bou, Emma Argilés, Olga Tormo, Carmen Zamora, 
Àngels Soria i Cristina Mora. 
Agraïments: cube.bz, Max Glaenzel, Marta Baran, Berta Díaz Laudo, Ro Esguerra, 
Henar Rodríguez (Escola de maquillatge Montserrat Fajardo), Carine Perrin, Matis 
Guillem, Rosa Pozuelo, Àngela Ribera, Valérie Cordy, Denis Van Laeken i Iván Gómez 
García. 



Producers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
With the support of 
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La premsa diu... 

 

Ells mateixos -ells són l'Agrupación Señor Serrano- es veuen com un grup d'amics que als seus gairebé 
quaranta anys segueixen jugant amb ninotets de plàstic i maquetes. Que segueixin així, que segueixin 
aquest camí de perfecció d'un art que la majoria abandona als onze anys: explicar-se a través de la 
reproducció en miniatura dels paisatges necessaris per desplegar la nostra fantasia o els nostres 
desitjos ocults, com dominar el món. Ells van més enllà i amb els seus universos a escala i un ús 
impressionant de la tecnologia a l'abast de qualsevol (una càmera digital, pantalles de mòbil o tablet, 
dispositius de vídeo-jocs de simulació) creen espais per explicar els mons que compartim, per destapar 
la fragilitat de la realitat oficial, transmesa com un virus per l'imperi que domina els codis col·lectius de 
comunicació i relació. Hollywood com el centre d'una cosmovisió universal, que tant adapta la 
conquesta de l'Oest a les seves necessitats ideològiques, com converteix la mort de Bin Laden en un 
bucle de realitats paral·leles, en el qual acaba per ser intranscendent quines de les imatges 
compartides són les reals i quines les fictícies. El cos de l'enemic número 1 de la humanitat es va 
perdre en el mar per sempre i van ser destruïdes les tres cases que van protagonitzar el capítol final 
de la seva captura: l'autèntica al Pakistan, la construïda a Carolina del Nord per preparar-ne l'assalt, i 
la aixecada a Jordània per a la pel·lícula de Kathryn Bigelow. Ni rastre d’allò material. Només queden 
les imatges. Allò virtual. Totes idèntiques i només una real. A House in Asia és un gran espectacle 
sobre la ficció que ens envolta i ens condiciona i una gran reflexió -carregada d'ironia i crítica- sobre 
les obsessions d'una societat que es converteixen en la croada de mig món. 
 
Juan Carlos Olivares, www.recomana.cat 
 
 
A la maqueta de la casa de Bin Laden, l'Agrupación Señor Serrano ens explica la recerca i captura de 
Geronimo, o de Moby Dick, o de Bin Laden (Qui era? Tant se val!) per part del Setè de Cavalleria, o 
del capità Ahab, o de George Bush, o dels nois de Take That (Què importa!). I ho fan a la seva 
manera: narrant una història visualment a través de projeccions de pel·lícules, de filmacions en directe 
amb minicàmeres de les increïbles maquetes que ells mateixos han edificat i de ninots d'indis i vaquers 
de plàstic. És el seu estil, és el seu teatre, la seva manera de comunicar. Una brillant posada en 
escena i un discurs documentadíssim i amanit amb ironia, crítica, bon humor i, ja posats, amb 
coreografies country. Sense por a parlar de temes delicats, com l'atac a les Torres Bessones, fan una 
crítica ferotge de tot el que ha seguit, barrejant arguments, discursos, imatges, música... 
 
Toni Polo, www.eldiairo.es 
 
 
Les còpies de la casa de Bin Laden al Pakistan han estat la inspiració perquè l’Agrupación Señor 
Serrano reflexioni sobre la veritat i la mentida, sobre la ficcionalització de la realitat. A House in Asia és 
un espectacle que recorre a tots els artefactes (ninots de plàstic de la mida d’un dit, videojocs, 
pantalles de mòbil i tauleta, càmeres, maquetes) per col·locar l’espectador entre Lil·liput i Brobdingnag 
i deixar-lo en un mar de dubtes sobre quin és el valor de la història oficial. L’Agrupación Señor Serrano 
ens ho presenten com un festí d’imatges que combinen tecnologia i artesania, i amb una mala bava 
considerable. Això sí, deixant-nos constantment fascinats pel joc d’aquests mestres del simulacre. 
 
Gustavo Fioratti, Folha de S.Paulo (link)  
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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 

 2016 Birdie, GREC Festival de Barcelona (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 

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

(Espanya) 

2011  Katastrophe Festival TILT, Perpignan 

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 (España) 

Premi a Millor Projecte d’Escenificació de l’Institut del Teatre 2010, Barcelona 

(Espanya) 

2009  Immut Adriantic, Barcelona (España) 

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

Premi a Millor Projecte d’Arts Escèniques Ciutat de Lleida 2008, Lleida (Espanya) 

Artefacto Festival PNRM, Olot (España) 

2007   Europa Festival Temporada Alta, Girona (España) 

2006  Mil Tristes Tigres Neo Festival, Barcelona (España) 

Premi a l'Espectacle Més Innovador, Fira Internacional de Teatre i Dansa 2007, Osca 

(Espanya) 

Autopsia Naumón de La fura dels Baus, Barcelona (España)  
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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 

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. España 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. 

Contra.Natura Estrena Estruch Sabadell Novembre 2008 // Temporada Alta 2009 

 

Interpretada per un actor i una ballarina, Contra.Natura és una obra multidisciplinar 
que, partint del llenguatge del teatre físic i visual, integra elements d’altres disciplines 
artístiques com la dansa, la performance i la instal·lació.  

La Natura, el Tot, és imponent, irreductible, canviant, indiferent; no actua amb cap 
pla, simplement es desenvolupa. Nosaltres, els humans, hem construït la nostra 
identitat com espècie contra aquesta força, amb la cultura. Intentem superar la 
nostra ansietat davant el poder esborrador de la Natura amb una lluita constant 
contra l'oblit. Però tot l'esforç és inútil perquè un dia res de nosaltres quedarà. 

Així que imaginem el final. Els dos últims éssers humans del planeta, una dona i un 
home. Estèrils. Envoltats de tota la creació humana. I obsessionats per una sola cosa: 
transmetre a algú tota aquesta creació per tal de salvar la humanitat del silenciós 
oblit del Cosmos. Transmetre-la. Sí. Però, a qui? 
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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 

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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