
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIRDIE 
Un projecte de l’Agrupación Señor Serrano 

Estrenat el 6 de juliol de 2016 al GREC Festival de Barcelona 
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Birdie  
Durada: 60 minuts 
 
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? 
 
Birdie és un espectacle multimèdia amb vídeo en directe, objectes, Els ocells de 
Hitchcock revisitats, maquetes, 2.000 animals en miniatura, guerres, traficants de 
persones, una migració massiva i tres performers manipulant aquest món embrollat 
amb humor, sentit crític i compromís amb l’ésser humà. 
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Notes sobre l'espectacle 
 
Just quan començàvem el projecte, la crisi dels refugiats va esclatar a la cara de la 
civilitzada Europa i nosaltres ens vam veure absorbits pel remolí del moment, per les 
notícies, els vídeos i els sentiments de ràbia i vergonya davant el que estàvem veient. 
Després, vam començar a consumir productes culturals i periodístics que semblaven 
calmar la nostra ràbia i vergonya simplement a través de provocar, paradoxalment, 
més ràbia i vergonya, apel·lant directament al nostre sentit de culpa (la culpa funciona 
genial, produeix molta satisfacció). I així vam recollir fets, estadístiques, discursos, 
xifres que ens feien sentir com si estiguéssim fent el just, el correcte, el que tocava. 
Tot això resultava molt reconfortant des d’un punt de vista personal, però 
creativament, al final, aquest tractament directe del tema ens feia sentir buits. Ens 
sentíem creativament tan indefensos davant aquest embolic, davant d’aquest enorme 
problema, que vam arribar a la conclusió que un enfocament directe a l'assumpte no 
era el correcte per a nosaltres. 
 
Així és com treballem: a través de metàfores, fent un pas enrere per veure el sentit en 
el caos, despullant els fets fins a arribar a la seva essència, suggerint connexions entre 
fets reals, història i ficcions clàssiques per generar un nou enfocament, un punt de 
vista fresc i personal. Defugim l'aquí i l’ara i la pressió de les notícies perquè això ja ho 
trobem a la televisió, als diaris o a documentals i perquè creiem que la pornografia de 
les imatges dramàtiques i els enfocaments directes activen només un tipus de resposta 
emocional: ràbia barrejada amb vergonya i llàstima (totes aquestes emocions que es 
troben a la boca de l'estómac). En canvi, nosaltres preferim apel·lar a altres emocions i 
valors (com l'empatia, la perseverança, l'esperança i la determinació) i, sobretot, a la 
intel·ligència emocional i el sentit crític de l'espectador. Som conscients que en 
l'actualitat la situació de les persones migrants i els refugiats és tan desesperada que 
sembla que aquesta requereixi una tractament directe, resolutiu, fort o fins i tot viril. 
Però això és exactament el que nosaltres volem evitar. 
 
Al final, vam deixar de mirar aquests vídeos i fotos amb els quals ens bombardegen 
constantment els mitjans i les xarxes socials perquè no podíem pensar amb claredat, 
no podíem veure el que s'amagava darrere, i així vam començar a pensar en un 
enfocament diferent, menys directe , amb menys ràbia i vergonya i amb més 
humanitat. 
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¿Què és Birdie? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: José Palazón 
 
L'escenari es transforma en un green de golf. Sobre ell, dos performers manipulant 
objectes, càmeres de vídeo i una maqueta que recrea la foto d'aquí dalt. On es va fer? 
Qui la va fer? Per què resulta aquesta foto tan atraient? És només pel seu contingut o 
per alguna cosa més? Qui són les persones retratades a la foto? Qui són els ocells 
sobre la tanca? D'on vénen? On van? Què va passar després d'aquest instant? Qui som 
nosaltres, els que observem aquesta foto? Birdie és un intent de donar resposta a 
aquestes preguntes plantejant altres preguntes i sembrant dubtes en les nostres 
certeses. 
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Foto: Luca d’Agostino / Phocus Agency 
El procés creatiu 
 
Birdie s'ha desenvolupat a través de dos workshops i dues residències de creació. 
Aquest mètode ens ha permès enriquir l'espectacle amb la creativitat de més de vint 
creadors de diferents països i disciplines. A més, vam poder recollir el feedback donat 
per desenes d'espectadors que van assistir a les presentacions dels diferents treballs 
en procés que vam anar desenvolupant: 
 
Biennal de Teatre de Venècia (Itàlia) 
Agost de 2015. La companyia va dur a terme un taller basat en el projecte Birdie en el 
marc de la Biennale College 2015, amb una presentació final. 
 
Centre International de Formation en Arts du Spectacle - CIFAS (Bèlgica) 
Novembre de 2015. La companyia va realitzar un taller al Kaai Studio's de Brussel·les 
basat en el projecte Birdie, amb una presentació final. 
 
La Fabrique de Théâtre, La Bouverie (Bèlgica) 
Març de 2016. Residència de creació i presentació d'un treball en procés. 
 
Monty Kultuurfaktorij, Anvers (Bèlgica) 
Maig de 2016. Residència de creació i presentació d'un treball en procés. 
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L’equip 
Un espectacle de l’Agrupación Señor Serrano 
Creació: Àlex Serrano, Pau Palacios i Ferran Dordal 
Performance: Àlex Serrano, Pau Palacios i David Muñiz 
Veu: Simone Milsdochter 
Project manager: Barbara Bloin 
Disseny d’il·luminació i videoprogramació: Alberto Barberá 
Disseny de so i banda sonora: Roger Costa Vendrell 
Videocreació: Vicenç Viaplana 
Maquetes: Saray Ledesma i Nuria Manzano 
Vestuari: Nuria Manzano 
Assistent de producció: Marta Baran 
Assessora científica: Irene Lapuente / La Mandarina de Newton 
Assessor del projecte: Victor Molina 
Assessorament legal: Cristina Soler 
Management: Art Republic  
 
Agraïment especial a José Palazón per la cessió de la imatge de referència de 
l’espectacle. 

Una producció del Grec 2016 Festival de Barcelona, l’Agrupación Señor Serrano, la 
Fabrique de Théâtre - Service des Arts de la Scène de la Province de Hainaut, el 
Festival TNT - Terrassa Noves Tendències, Monty Kultuurfaktorij i el Festival 
Konfrontacje Teatralne. 

Amb el suport de l’Oficina de Cultura de la Embajada de España en Bruselas, el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Centre International de 
Formation en Arts du Spectacle de Bruxelles, Instituto Nacional de las Artes Escénicas 
y la Música (INAEM), Institut Ramon Llull. 

Agraïments: Biennale di Venezia - Biennale College Teatro 2015, Panspermia – 
Marcel·lí Antúnez, Jordi Soler, Max Glaenzel, Carles Guillem, Jaume Riera, Julia 
Pelletier, Lara Molina, Pasqual Gorriz, Arturo Rodríguez Morato, Rosa Pozuelo i en 
especial a tots els participants en els workshops de la Biennal de Venècia i del CIFAS. 

Esponsorització dels animals en miniatura: Safari Ltd. 

Esponsorització dels efectes especials: Nasa FX  
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Productors: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb el suport de: 
 
 
 
 
Esponsorització dels animals en miniatura:  
 
 
 
Esponsorització dels efectes especials:  
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La premsa diu... 
 
Maestros en la simulación de la simulación, expertos en artesanalizar la tecnología de 
última generación, de recrear en vivo y en directo el encanto de una película de stop-
motion con la aplicación audiovisual adecuada, de mimar la predisposición del 
espectador a la magia y sumergirlo en una odisea alucinógena —quince años después 
del 2001— o directamente invitarlo a volar. Todo al servicio de un discurso 
sorprendentemente sereno y una denuncia muy bien armada, que tanto se explican 
con el audio y las palabras —que además sirve para cuestionar el valor de la misma 
representación— como con el vídeo y el ojo de la cámara que recorre y magnifica un 
time-line de la eterna búsqueda de la vida por acomodarse en un entorno favorable. 
Una impecable historia de la humanidad en las tres dimensiones de una miniatura. 
 
Juan Carlos Olivares, El País 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/07/10/catalunya/1468183554_266115.html 
 
La creativitat de l’Agrupación Señor Serrano ens recorda com sovint veiem imatges 
però no ens parem a mirar-les de debò ni a llegir el que ens estan explicant. Ho fa 
mitjançant un espectacle admirable. Altres espectacles i altres creadors 
s’entossudeixen en seguir presentant-nos propostes en les quals el discurs políticament 
correcte ho domina tot; propostes que permeten que l’espectador “conscienciat” se’n 
torni cap a casa convençut d’haver complert amb el seu deure cívic. Ha fet el que 
tocava. Ha tornat a escoltar allò que calia tornar a escoltar. Però, quin és l’abast real 
d’aquesta mena de propostes? I quin és l’efecte real que ens provoca veure dia darrera 
dia imatges envers les quals anem creant una mena d’immunitat emocional que mai no 
reconeixeríem en veu alta? Però llavors, arriba la gent de l’Agrupación Señor Serrano. I 
et proposa mirar de debò aquestes imatges a vista d’ocell i llegir allò que porten 
escrites. I crear connexions entre la por que provoquen els invasors ocells d’Hitchcock, 
i la por que provoquen aquests altres ocells humans enfilats a una tanca que potser, 
malgrat la seva aparença un xic indefensa, en realitat pretenen envair-ho tot i deixar-
nos fins i tot sense els nostres camps de golf. I et recorda de pas que la història del 
món és, ha estat i continuarà sent una història de perpètues migracions; migren les 
aus a la recerca d’una mica de calor, i migren els pobles a la recerca d’una mica de 
seguretat, d’una mica de menjar, d’una mica de futur. Per visualitzar aquesta mena de 
moviment constant, la gent d’aquesta estupenda Agrupación, se n’està prou de deixar 
anar discursets. Capaços de provocar com qui diu tempestes dins un got d’aigua i de 
construir fascinants paisatges visuals i humans amb un mínim de recursos utilitzats 
amb un màxim de talent, la gent de l’Agrupación Señor Serrano vola molt alt en 
companyia d’aquest “Birdie” buit de discursos retòrics i ple d’imaginació. 
 
Ramon Oliver, Recomana.cat 
http://www.recomana.cat/CRITICA/2931/52/Birdie/Ramon%20Oliver 
 
Denuncia, poesía, ingenio y originalidad son de nuevo las armas del colectivo fundado 
por Àlex Serrano para conquistar la platea. Marionetistas de la era digital, manipulan 
en tiempo real vídeo, maquetas, proyecciones, sonidos..., y algunos recursos nuevos 
como unos sugerentes haces de luz. Es una puesta en escena de complejo engranaje 
que ellos dominan a la perfección. 
 
Imma Fernández, El Periódico de Cataluña 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/agrupacion-senor-serrano-grec-
birdie-5257310 
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Els Señor Serrano tenen definitivament un mirada crítica pròpia del que passa pel món. 
Busquen paral·lelismes que semblen impossibles i troben raons contundents amb les 
que bastir una performance eminentment estètica. Sense necessitat d'alçar la veu ni de 
descordar-se la corbata, deixen ben clar quina opinió tenen dels comportaments 
polítics estèrils. Amb aquesta peça, tornen a superar les expectatives i claven un 
recorregut d’eagle (dos cops sota par). El seu vol és tant natural com aclaparador: 
planegen sobre la veritat i deixen caure les preguntes fent diana en la consciència de 
cada espectador sense ser doctrinaris. 
 
Jordi Bordes, El Punt Avui (Barcelona, Espanya) 
http://www.elpuntavui.cat/ma/article/5-cultura/19-cultura/987139-grec-i-trons.html 
 
Una narració audiovisual que combina la manipulació de ninots en maquetes, les 
imatges pregravades, alguns fragments de la pel·lícula Els ocells d’Alfred Hitchcock i, 
fins i tot, el fragment d’una entrevista amb el famós director. En escena, un green de 
camp de golf dibuixat a terra com a metàfora d’un model que ho engoleix, que ho 
tritura tot. Un relat que fascina gràcies a la perfecta combinació de tots els elements, 
l’esperit poètic que destil·la i el preciosisme en l’execució. Ah, i amb un final alhora 
senzill i fantàstic que permet als espectadors sentir que poden volar. Que volen. I això 
és ja tot un regal. 
 
Santi Fondevila, Diari Ara 
http://www.ara.cat/cultura/paradoxa-somni-volar_0_1611438871.html 
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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. 
 
 

Garden Center Europa Estrenada el 15.03.2019 al Obertura Spring Festival de Barcelona 

 

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. 
 
Garden Center Europa és una posada en escena original d'Agrupació Senyor Serrano. 
Una dramatúrgia audiovisual realitzada sobre les notes de la 9a Simfonia de 
Beethoven, interpretada en directe per una orquestra simfònica, 4 cantants solistes i 
un conjunt coral. 
 

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. 
 

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 
Art Republic 
Iva Horvat & Elise Garriga 
info@artrepublic.es  
+34 615 271 632  
 
 


