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PRESENTACIÓ 
Una llavor. Tot el que aquesta llavor necessita per florir: terra, aigua, llum, música, 
amor, democràcia, escolta, sexe, cultura. Una flor. Una peònia groga. Uns ideals, un 
projecte, un pla. La il·lusió per crear una comunitat millor. La posada en marxa del pla. 
I el seu fracàs. La humanitat, la seva imperfecció, les seves debilitats. La impossibilitat 
de transcendir. La violència, el foc, les cendres. La ràbia, la desesperació. I després, 
l'acceptació del fracàs. La tristesa, el lament malenconiós. Una pausa. Un moment de 
reflexió. I finalment, mirar-se, acariciar-se, besar-se, morrejar, confiar que tot pot 
tornar a sorgir. Una llavor. 
 
DRAMATÚRGIA 
Què significa la 9a Simfonia? És impossible saber quines intencions tenia Beethoven 
quan la va compondre. Tot el que podem fer és treure conjectures i per fer-ho 
necessitem tenir present el context del compositor. En els últims anys de la seva vida, 
Beethoven estava ja sumit en una sordesa profunda i aquest fet l'havia portat a 
apartar-se cada vegada més del món, empenyent-lo cap a l'abstracció. A més, 
Beethoven havia estat un apassionat defensor del projecte il·lustrat i de les promeses 
de Napoleó. No obstant això, la auto-coronació com a emperador del general, la seva 
derrota i la ubsegüent reordenació d'Europa sorgida després de la Restauració l'havien 
portat a desconfiar dels grans projectes polítics. I per tancar el cercle, a un nivell més 
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íntim, els seus continus desenganys amorosos l’havien convertit en una persona cada 
cop més aïllada. I no obstant això, aquest home en aparença esquerp, desenganyat, 
de mal aspecte, pitjor salut i una actitud que alguns titllaven de misantropa, al final de 
la seva vida torna del seu aïllament no amb un cant d'odi, de desconfiança, 
d'escepticisme, sinó amb tot el contrari. Amb la seva última gran obra, Beethoven 
proposa un cant d'alegria, d'amor, d'universalisme, d'igualtat i germanor. 
 
La lectura que proposem de la 9a Simfonia de Beethoven segueix la lògica dels seus 
moviments. Veiem en la simfonia un recorregut que comença amb la il·lusió per un 
projecte polític i vital de transformació, que passa per la decepció davant la 
impossibilitat de realitzar-lo, que continua amb l'acceptació d'aquest fracàs i que 
culmina amb una proposta de sortida, un aprofundiment en la il·lusió inicial, però 
modificada a partir del que s'ha après en el procés. 
 
El primer moviment, l'entenem com un diàleg constructiu en el qual diferents elements 
s'acoblen al voltant d’un ideal, l'ideal del projecte il·lustrat, del progrés, de 
l'humanisme, d'Europa, de la confiança en la possibilitat de construir junts un món més 
just basat en la raó. Un moviment ple d'energia, d'emoció i il·lusió per aquest projecte, 
per aquest ideal de comunitat que ha d’abocar necessàriament en una societat millor. 
L'establiment d'un pla. 
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El segon moviment es presenta com la contraposició al primer: l'intent de posar en 
pràctica aquest pla és més cruent del que s'esperava, els ideals es van quedant pel 
camí i la confrontació amb el món vell acaba provocant violència. El pla, els ideals, es 
perverteixen, fracassen. L'ésser humà demostra no estar a l'altura del seu propi 
projecte emancipador i de comunitat. I això provoca ira, depressió, desafecció. 
 
Però aquesta ràbia, amb el temps, dóna pas a una altra emoció, dóna pas a 
l'acceptació. I aquest és el tercer moviment. D'acord, el pla no ha funcionat, tot ha 
sortit malament, però els ideals originals eren vàlids, valia la pena lluitar per ells. I així, 
en aquest procés d'acceptació, repassem tots els elements que ens havien fascinat del 
projecte inicial, els revisem i tornem a valorar, ens acomiadem del pla inicial, però no 
abandonem els valors que havia a la base d'aquest pla ni el desig d'intentar-ho de nou. 
 
I així arribem al final. Amb una energia renovada, el quart moviment ens ofereix una 
sortida, ens dóna una nova oportunitat, obre una finestra. Potser hem equivocat el 
camí, però els ideals que el van inspirar són irrenunciables i cal aferrar-se a ells, 
perquè cal abraçar l'alegria, la germanor, el sentit de comunitat, l'afecte entre 
persones, la confiança que entre tots podem tirar endavant un projecte més humà. 
 
Al final, el més interessant de la lectura que proposem de la 9a (creació d'un pla; 
implementació i fracàs; ira i acceptació; reestructuració i projecció cap al futur) és que 
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es tracta d'un procés les fases del qual són aplicables no només al projecte il·lustrat, 
sinó inherents a qualsevol projecte humà de millora col·lectiva, de construcció d'una 
utopia. Des de l’imperi civilitzador d'Alexandre el Gran fins a les comunes hippies o, per 
descomptat, a la Unió Europea. 
 
Aquesta és la idea cíclica que recorre Europa contínuament a través de la seva història. 
El somni d'una comunitat basada en la raó i la germanor; la lluita per superar les 
diferències entre els pobles d'Europa; la resistència a aquesta proposta; i finalment el 
fracàs del projecte. Per després tornar a començar. Una i altra vegada. I la pregunta 
sorgeix espontàniament, on està Europa avui? En quin moviment de la 9a es troba? 
Existeix encara un projecte europeu il·lusionant? Estem en el moment en què les 
forces reaccionàries es regiren contra el somni europeu? Hem de començar a 
acomiadar-nos dels nostres valors i ideals? O estem davant d'un nou despertar? 
Aquestes són les idees que guien la proposta de Senyor Serrano. El naixement, 
tremolor, destrucció i ressorgir de la idea d'Europa. 
 
 
POSADA EN ESCENA 
L’Agrupación Señor Serrano proposa una escenificació visual de la 9a Simfonia de 
Beethoven mitjançant un dispositiu de cinema-en-temps-real. Es tracta de crear un 
discurs poètic i visual sobre les notes de la 9a, aportant una lectura contemporània i 
singular a través d'una dramatúrgia que es desplega mitjançant l'ús de càmeres de 
vídeo, maquetes, objectes i projeccions de vídeo realitzades en directe. 
 
Una taula de treball. Sobre aquesta taula, un llibre, objectes, eines i útils. Tot el 
necessari per fer créixer un projecte polític, una simfonia, una flor. L’Agrupación Señor 
Serrano ens mostra a través de la manipulació d'objectes, d’amor i morrejos, com es 
planta una llavor, com es fa créixer, com es destrueix el seu fruit i torna a créixer. La 
idea d'Europa amb una infinitat d'objectes, escombraries, càmeres de vídeo i una 
enorme pantalla on es projecten les manipulacions que se succeeixen en escena. 
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EQUIP 
Creació: Àlex Serrano, Pau Palacios i Ferran Dordal  
Performers: Àlex Serrano, Jordi Soler i Vicenç Viaplana  
Disseny de llums: Cube.bz  
Escenografia: Lola Belles i Àlex Serrano  
Vestuari: Lola Belles  
Creació gràfica: Gemma Peña  
Video-creació: Jordi Soler 
Video-programació: Vicenç Viaplana 
Performers convidats: Núria Guiu, Pablo Rosal, Agnès Jabbour, Marc Cartanyà, Arantza 
López, Malcolm McCarthy, Anna Serrano, Tamara Ndong, Jofre Carabén van der Meer, 
Babou Cham i Raphaëlle Pérez  
Assessorament musical: Roger Costa Vendrell  
Direcció tècnica: David Muñiz  
Cap de producció: Barbara Bloin  
Producció executiva: Paula S. Viteri 
 
Una producció de L’Auditori de Barcelona per a l’Obertura Spring Festival 2019. 
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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 
Departament de Cultura de la Generalitat, GREC Festival de Barcelona, Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música, Centre d’Arts Escèniques de Terrassa, Triennale di 
Milano, Manchester Home Arts Center o Théâtre National Wallonie-Bruxelles 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, 
Groningen Grand Theater o Monty Kultuurfaktorij entre d’altres. 
 
Actualment, el nucli de l’Agrupación Señor Serrano el composen l’Àlex Serrano, el Pau 
Palacios i la Barbara Bloin. El David Muñiz y la Paula S. Viteri completen l’estructura 
estable. A més, per a cadascun dels seus espectacles la companyia ha comptat amb la 
col·laboració imprescindible d’un equip creatiu multidisciplinari i versàtil.  
 
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 (Premi Ciutat de 
Barcelona, Premi FAD Sebastià Gasch, etc.) i ha rebut elogioses crítiques en mitjans com 
The New York Times, Folha de Sao Paulo, L’Espresso, Tiempo Argentino o La Vanguardia 
entre d'altres.  
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Produccions i premis 
2021 Olympus Kids 

Premi a la proposta més innovadora, FETEN, Gijón (Espanya) 
Drac d’or a la proposta més innovadora, Fira de Teatre de Lleida (Espanya) 
Drac d’or Julieta Agustí al millor espeectacle, Fira de Teatre de Lleida (Espanya) 

2020 The Mountain, Festival International des Arts Bordeaux Métropole (França). 
Premi TeatreBarcelona al millor espectacle d’escena híbrida 2021 

  Drac d’Or al millor espectacle, Fira de Teatre de Lleida 2021 

2019 Garden Center Europa, L’Auditori de Barcelona (Espanya) 

2018 Kingdom, GREC Festival de Barcelona (Espanya) 
  Premi de la Crítica de Barcelona 2018 Millors eines digitals (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) 

   Premi de la Crítica de Barcelona 2016 Millors eines digitals (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 a l’espectacle més innovador, Festival PIHT 2016. Varsovia (Polonia) 
Premi de la Crítica de Barcelona 2014 Noves Tendències (Espanya) 
Premi al millor espectacle, Festival Spectaculo Interesse, Ostrava (República Txeca) 

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

2011  Katastrophe, Festival TILT, Perpignan (França) 

2010 Memo, Festival TNT, Terrassa (Espanya) 

2009  Immut, Adriantic, Barcelona (Espanya) 

2008  Contra.Natura, L’Estruch, Sabadell (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 (Barcelona, 1974) és llicenciat en Disseny Industrial, master en 
Comunicació Interactiva i llicenciat en Direcció Escènica. Durant anys va treballar en 
diferents empreses vinculades a la publicitat, l’audiovisual i multimèdia. El 2002 crea 
Areatangent, una plataforma de creació escènica contemporània amb seu al Raval de 
Barcelona. El 2006 funda l’Agrupación Señor Serrano.  
 
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 (Auxerre, 1981) 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 
Escènique, que abandona en un moment de lucidesa. El setembre de 2005 va ingressar a 
l'Institut del Teatre a la categoria d'Interpretació de text, però el 2007, la seva vida canvia 
en convertir-se en membre de l'Agrupació Señor Serrano. 
 
David Muñiz Rigattieri, (Barcelona, 1983) és llicenciat en Enginyeria Superior de 
Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya i especialtzat en 
sonorització en directe (MicroFusa) i il·luminació escènica (Taller de Tecnologia de 
l’Espectacle). Ha estat Cap tècnic del Cinema Maldà i del Teatre de Sarrià, i tècnic resident 
a La Seca Espai Brossa. És el cap tècnic de l’Agrupación Señor Serrano des del setembre 
del 2017.  
 
Paula Sáenz de Viteri, (Eskoriatza, 1984) és llicenciada en comunicació audiovisual per la 
Universitat Autònoma de Barcelona amb una especialitat en teoría del cinema a la Berkeley 
University i té un màster en teoria i anàlisi del cinema a la UPF. Ha treballat com a ajudant 
de producció al Festival de cine de San Sebastià i ha organitzat cicles de cinema i concerts. 
També va treballar fent producció d’esdeveniments. Es va incorporar a l’Agrupación Señor 
Serrano al setembre de 2017. 
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Altres creacions 
The Mountain Estrenada el 10.10.2020 al Festival International des Arts Bordeaux 

Métropole 

 The Mountain combina la primera expedició a l’Everest, l’èxit de la qual és encara 
avui dia incert, amb Orson Welles sembrant el pànic al seu programa de ràdio La 
Guerra dels Mons; jugadors de bàdminton jugant a baseball; un web de fake news; 
un drone escrutant al públic; molta neu; pantalles mòbils; imatges fragmentades; i 
Vladímir Putin dissertant satisfet sobre la confiança i la veritat. 
 
Una xarxa d’idees, històries, imatges, accions i conceptes sustenta l’entramat 
dramatúrgic de The Mountain. Amb aquests materials, desplegats en capes que es 
barregen creant connexions inesperades, la peça es presenta com una exploració 
sense mapa sobre el mite de la veritat. 
 
 

Kingdom Estrenada el 04.07.2018 al GREC Festival de Barcelona 

 Kingdom barreja amb esperit irreverent plàtans, King Kong, consum, coreografies 
virils, publicitat, punk rock, supermercats, creixement, descontrol, expansió, 
multinacionals, escassetat de recursos, cops d’Estat, zoofília, trap i homes molt 
homes en una festa sense fi.  
 
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. 
 

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.  
 
  

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. 
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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 
+34 654 80 52 33 
 
Fixer 
Paula Sáenz de Viteri 
prod@srserrano.com 
+34 666 240 084  
 
Hammer  
David Muñiz  
tech@srserrano.com 
+34 657 368 428 
 
Afers exteriors 
Jordi Tort 
jordi.tort@festartist.eu 
+34 647 82 25 00 
 
 


