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Premi a l'Espectacle Més Innovador 
Fira Internacional de Teatre 

i Dansa 2013 d'Osca 
 

Un projecte de l’Agrupación Señor Serrano 
Co-produït pel Centre d’Arts Escèniques de Terrassa 

 
Amb el recolzament de: 

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural – Departament de Cultura  
Beca a la creació del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA)  

Ayuda a la Creación Dramatúrgica en residencia d’Iberescena  
Bourse Odyssée del Ministeri de Cultura francès 

Centre National des Écritures du Spectacle La Chartreuse  
Mercat de les Flors – El Graner 

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM) 
Institut Ramon Lull 

 
Estrena el 5 d’octubre 2012 al Festival TNT de Terrassa
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Brickman Brando Bubble Boom 

 

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 a 

més, una reivindicació de la llar contra 

les regles del mercat. 
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Presentació El propi títol de la peça anuncia la 

triple línia dramatúrgica que estructura 

l’espectacle: Brickman Brando 

Bubble Boom. 

 

La narració de la vida de Brickman es 

presenta com un documental de ficció 

que explica la peripècia vital de John 

Brickman: nascut en una barraca de 

fusta pintada de blau que aconsegueix 

convertir-se en el més gran 

constructor d'Anglaterra, que es 

construeix una gran mansió, que 

participa en la creació del sistema 

hipotecari internacional, però que 

acaba els seus dies sol i trist, tancat 

en un saló del seu palau, vivint en una 

barraca de fusta pintada de blau que 

ell mateix ha construït dins de la seva 

mansió, a manera de sarcòfag. 
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La vida de Marlon Brando es 

presenta, en canvi, com un 

documental real, però focalitzant el 

repàs de la seva vida no en la seva 

carrera com a actor, sinó com algú 

que va gastar la seva vida buscant una 

llar sense trobar-la mai. Marcat per 

una infantesa desestructurada, Brando 

va passar tota la seva vida intentant 

omplir el buit deixat per aquesta 

experiència: ja fos comprant-se 

mansions, colonitzant illes tahitianes o 

vivint a casa d’amics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bubble Boom... La crisi econòmica 

que ens envolta està tenint un efecte 

devastador sobre moltes famílies. A 

l’Estat espanyol, aquesta crisi s’ha 

acarnissat de manera especial amb el 

sector immobiliari. L’actualitat posa 

sobre la taula dues realitats 

contrastants i esfereïdores: per una 

banda el desnonament massiu de 

famílies per impagament d’hipoteques 

i per una altra alguns càlculs que 

afirmen que a Espanya hi ha dos 

milions d’habitatges buits. Afrontem 

aquesta situació donant un pas enrere, 

bussejant en el que significa la llar per 

a l’ésser humà, veient com aquesta 

s’ha anat mercantilitzant i 

espectacularitzant per acabar com a 

moneda de canvi en una estructura de 

mercat que no deixa res fora del seu 

Monopoly d’interessos i influències. 
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La casa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durant l’espectacle, els performers 

construeixen una casa en escena. Així, 

de simple i directe. Durant el procés 

de construcció, els murs de la casa 

funcionen com a superfícies de 

projecció del treball de vídeo que es 

realitza en temps real. La casa, una 

joguina, un objecte, un producte, una 

llar. 
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El dispositiu 

 

Brickman Brando Bubble Boom és 

una peça on la història és explicada 

directament a públic. L'espai escènic 

es configura com una sala de ball on 

dues narracions s'entrellacen per 

construir una dramatúrgia única a 

ritme de funky. Es presenten elements 

que juguen en tres coordenades 

d'escala. L'element micro és el món en 

miniatura on es reprodueix la història 

de Brickman i Brando. L'escala 

intermèdia són els performers que 

juguen un paper de manipuladors i 

narradors en una acció on el 

moviment funciona de manera 

envoltant, com en una gran 

coreografia minimalista.  

  

 

 

 

 

I finalment, les macro-projeccions 

d'aquest món en miniatura, de les 

accions dels performers i de materials 

externs, conformen el món macro. 

Aquestes projeccions aporten algunes 

propostes tècniques innovadores en 

recursos com el mapping, l'alteració 

d'imatges en viu o l'ús 

descontextualitzat d'imatges icòniques 

de la cultura audiovisual. 
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L’equip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idea original: Àlex Serrano i Pau 

Palacios 

Creació i performance: Diego Anido, 

Àlex Serrano, Pau Palacios, Jordi Soler 

i Marlon Brando 

Producció i ajudant de direcció: 

Barbara Bloin 

Creació i desenvolupament tecnològic: 

Martí Sánchez-Fibla 

Il·luminació: cube.bz 

Disseny de so i banda sonora: 

Roger Costa Vendrell i Diego Anido 

Moviment: Diego Anido 

Arquitecte assessor: Pau Vidal 

Dramaturgista: Ferran Dordal 

Vestuari i assistent d’escenografia: 

Nuria Manzano 

Assessor del projecte: Víctor Molina 

 
Management: Art Republic 
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Amics del projecte 

 

Brickman Brando Bubble Boom és 

una producció del l'Agrupación Señor 

Serrano i del Centre d'Arts 

Escèniques de Terrassa (CAET) que 

s’estrena el 5 d’octubre de 2012 al 

Festival TNT. 

 

El projecte compta amb el suport de 

l'Oficina de Suport a la Iniciativa 

Cultural de la Generalitat de 

Catalunya, d’una Beca a la creació 

del Consell Nacional de la Cultura 

i de les Arts (CoNCA), Institut 

Ramon Llull, una Ayuda a la 

creación dramatúrgica en 

residencia d’Iberescena i una 

Bourse Odyssée del Ministeri de 

Cultura francès per a artistes 

estrangers que desenvolupen part dels 

seus projectes a França. 

 

 

 

El projecte s'ha desenvolupat en 

diverses residències de creació: dues 

residències al Centre National des 

Écritures du Spectacle (CNES) de 

la Chartreuse d'Avinyó (França), una 

altra al Centre Culturale 

Connection de Bressanone (Itàlia) i 

una altra a El Graner del Mercat de 

les Flors de Barcelona. 

 

Alguns materials dramatúrgics i 

tecnològics de BBBB es van 

desenvolupar en un workshop impartit 

per Àlex Serrano a la Biennal de 

Venècia de teatre i en un altre 

organitzat per l'International 

Theatre Institute de la UNESCO a 

Xangai on va participar Pau Palacios. 



Producers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
With the support of 
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La premsa diu... 

 
Brickman Brando Bubble Boom 
 
 
“La companyia d'arts escèniques d'avantguarda Senyor Serrano va impactar amb la seva peculiar 
aposta a públic i crítica de Rio de Janeiro. Projeccions, plaques de porexpan, seqüències de clàssics del 
cinema, maquetes de cartró, mapes, un ukelele i molt d'humor són alguns dels elements protagonistes 
d'aquesta obra innovadora, dinàmica i sorprenent que porta a un terreny incòmode certes connexions 
entre l'ambició i el consumisme desenfrenats i la infelicitat i la solitud humanes. Ruptura constant de 
qualsevol premissa sobre format i gènere, experimentació divertida, senzillesa en la forma però 
càrrega social i existencial en el fons, són algunes de les claus de l'èxit d'aquesta companyia de teatre 
cada vegada més internacional.” 
 
Germán Aranda, www.elmundo.es 
 

“Els performers creen maquetes de barris de barraques, itineraris en real time per un mapa d’Estats 
Units, o un seguit d’imatges calidoscòpiques sobre l’evolució del mercat especulatiu, que fan tremolar 
l’espectador, i no pas d’incertesa. El resultat és impressionant. Un molt bon exercici de documentació 
permet a l’espectador descobrir certes parts fosques de la història. A més, juguen amb l’imaginari 
col·lectiu de forma irònica i àcida. I com no podia ser d’altra manera, a dalt de l’escenari construeixen i 
destrueixen a parts iguals, embolcallats en certa sensació de caos que produeix en el públic un mig 
somriure.” 

Núria Casanovas, www.nuvol.com 
 

“Tothom busca una casa, però només uns pocs troben una llar. Aquesta frase de l'espectacle és la clau 
d'una presentació visual impressionant sobre la recerca de la llar. És fantàstic veure com es construeix 
en escena una casa, amb les seves parets i sostre, i com els performers juguen amb ella donant voltes 
com si fos una joguina. La combinació de projeccions, escenes de pel·lícules, textos i música de ritme 
hipnòtic fan de BBBB un espectacle versàtil, rar, bell i commovedor.”  
 
Kester Freriks, www.theaterkrant.nl 
 
 
“La companyia Agrupación Señor Serrano, posant en pràctica el seu estil, la seva tècnica i la seva 
filosofia de fer arts escèniques, ha tornat a donar en el clau. Brickman Brando Bubble Boom és una 
faula on qualsevol semblança amb la realitat no és pura coincidència i que ens plasma el drama de 
l'habitatge i de la pobresa que pateix tanta gent avui en dia amb cruesa, amb humor (i respecte) i amb 
molt de ritme . S'ha parlat tant i se seguirà parlant tant de la crisi del totxo, de les hipoteques, els 
desnonaments, de la dació en pagament que quan veiem una manera diferent, efectiva i crítica de fer-
ho, s'agraeix.”  
 
Toni Polo, www.recomana.cat 
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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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