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Van ser a Montjuïc fa dues temporades i ara hi tornen amb el seu últim
espectacle. L’Agrupación Señor Serrano dona una volta més al capitalisme
global i als valors emblemàtics del consum i la virilitat.

Kingdom es va estrenar el 4 de juliol de 2018 en el marc del GREC Festival de
Barcelona
més informació http://lameva.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/kingdom
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Montjuïc – del 12 al 17 de febrer

Kingdom
creació Àlex Serrano, Pau Palacios i Ferran Dordal
cia. Agrupación Señor Serrano
intèrprets

Diego Anido, David Muñiz, Wang Ping-Hsiang, Nico Roig i
Pablo Rosal

música Nico Roig / videoprogramació David Muñiz / videocreació Vicenç Viaplana /
espai escènic i maquetes Àlex Serrano i Silvia Delagneau / vestuari Silvia
Delagneau / il·luminació Cube.bz / coreografia Diego Anido / espai sonor Roger
Costa Vendrell
ajudant de direcció Martín García Guirado / suport tècnic Sergio Roca / cap de
producció Barbara Bloin / producció executiva Paula Sáenz de Viteri / distribució Art
Republic
i els equips del Teatre Lliure
coproducció Teatre Lliure, 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, Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Groningen Grand
Theatre i Romaeuropa Festival
amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, CCCB
Kosmopolis, Sala Beckett, Teatre Auditori de Granollers, Xarxa Transversal i
Graner - Mercat de les Flors
agraïments especials Festival TNT – Terrassa Noves Tendències, Arts Escèniques
OlotCultura, Monty Kultuurfaktorij i La Fabrique de Théâtre
espectacle en català, castellà, anglès, francès, xinès i alemany sobretitulat en català
/ durada 1h. sense pausa / ATENCIÓ ús de llums estroboscòpics

seguiu #KingdomLliure al twitter
horaris de dimarts a divendres a les 20:30h. / dissabte a les 19h. / diumenge a les 18h.
preus

29€ / 26€ compra avançada / 24,50€ amb descompte / 22€ dimarts (dia de
l’espectador) / 18€ Tarifa Plana Abonament Espectador (per a entrades fora
d'abonament) / 15€ grups universitaris, Carnet Jove, -30 i tarifa Última Fila / 9€
Generació Lliure (últim minut) / 7€ grups de secundària
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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.
D’una banda, els plàtans. A l’abast de tothom, innocents, dolços, virils, barats.
El 1890, a Occident ningú 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 dissecciona la història del capitalisme i dels plàtans
com mai abans no s’havia explicat. Una història amb un aliat perfecte i
inesperat: King Kong. A través d’ell i del 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 crisis,
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”.
Agrupación Señor Serrano
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Com en les últimes peces de l’Agrupación Señor Serrano, Kingdom
continua 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.

temporada 2018/19

www.teatrelliure.cat

5

la crítica ha dit...
Kingdom és l’últim muntatge de l’Agrupación del Señor Serrano estrenat en un
festival Grec on ha coincidit amb Falsestuff de Nao Albet i Marcel Borràs. Dos
espectacles en què domina un esperit de creació libèrrim, sense la disciplina a
codis consagrats o que, si s’hi sotmeten és per riure una mica. Dues peces amb un
maridatge curiós. [···] L’espectacle acaba amb un esplèndid i agressiu Haka maori,
metàfora del gran capital. Al capítol dels retrets: la presentació d’un King Kong com
a còmplice d’aquest capital quan la història d’aquesta estimadíssima criatura
demostra que és víctima del sistema.
Tomàs Delclòs (El País)
El sarcasme intel∙ligent de què fan gala continua intacte, amb microbromes com la
portada falsa del Time amb Margaret Thatcher anunciada amb la banda de “l’home
de l’any”, o aquell positivisme econòmic que sembla dictat per un informe divulgatiu
de Xavier Sala i Martín. També continua molt viva la seva capacitat de barrejar la
cultura popular amb la minoritària, el gust per saquejar la memòria visual i
sentimental i capgirar-la. Sorprendre amb una exaltació –fins al paroxisme corrosiu–
de la masculinitat. Endollar energia primària amb un mur sonor de la més dura
sessió nocturna del Sónar.
Juan Carlos Olivares (La Vanguardia)
L’última producció de l’Agrupación Señor Serrano, estrenada al Lliure en el marc del
Festival Grec, reprodueix el llenguatge multidisciplinari “segell de la casa” de
manipulació d’objectes sobre maqueta i vídeo en directe combinat amb vídeoprojeccions, llum i so, jugant amb l’artesanal i el tecnològic, l’ara i el diferit, la
creació de metàfores i atmosferes que l’han convertit en un referent. [···] En
definitiva, un treball minuciós i molt ben travat que es complementa amb una
narració, cant d’alt voltatge i interpretació actoral cenyides a l’engranatge
audiovisual.
Núria Cañamares (Recomana)
Màgics artesans de la tecnologia, al servei de narracions audiovisuals fascinants,
assistim a un puzle en el qual es barregen King Kong, consum, coreografies virils,
publicitat, multinacionals, zoofília, cops d’estat...
Imma Fernández i Jose Carlos Sorribes (El Periódico)
Mentre que la primera part de l’espectacle construeix un relat molt ric i estimulant
sobre la indústria del plàtan i les seves múltiples crisis, com a metàfora del sistema
capitalista que absorbeix qualsevol virus contra el mateix sistema; la segona part de
Kingdom s’enfila amb King Kong per disparar l’artilleria més explosiva del sistema
capitalista patriarcal. [···] La factura de l’espectacle és excel·lent, la història dels
pioners de les multinacionals intrigant.
Clàudia Brufau (Núvol)
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En aquesta obra prima un estímul més directe, més immediat i, fins a cert punt,
punk. Brusc, juganer i fascinant, en tant que aprofita un xoc estètic entre allò que és
macho i allò que és culte per posar-nos de fit a fit amb el King Kong del capitalisme
avançat. [···] És capaç, d’entrada, de crear en directe una mena de catàleg vivent
de la masculinitat i el capitalisme. Una exhibició de múscul i de misèria, una festa
en la qual els instints més baixos s’abracen en una celebració del cos i de l’excés.
[···] Un excel·lent treball de dissecció de tots aquests estímuls que voletegen a
l’entorn de la masculinitat, els diners i el poder. Espectres d’un capitalisme avançat
que no dorm mai. Que, en definitiva, no mor mai.
Óscar Brox (Détour)
Un treball minuciós i molt ben travat que es complementa amb una narració, un cant
d’alt voltatge i una interpretació actoral cenyides a l’engranatge audiovisual.
Ramon Oliver (Recomana)
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la companyia
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. 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 cada membre del grup i, en
conseqüència, el projecte de companyia.
La companyia ha rebut el suport i el reconeixement d’institucions com el GREC
Festival de Barcelona, l’Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música,
l’Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Consell
Nacional de la Cultura i de les Arts, el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, el Centre d’Arts Escèniques de Terrassa, el Ministère de la Culture et de
la Communication o l’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 altres.
Actualment, conformen el nucli de l’Agrupación Señor Serrano 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 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 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, Perpinyà (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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Àlex Serrano Tarragó
És llicenciat en Disseny Industrial, postgraduat en Direcció d’empreses, màster
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 productor en gira 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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aquest espectacle forma part del recorregut
DECADÈNCIA OCCIDENTAL

com també:

COM ELS GRECS
de Steven Berkoff direcció Josep Maria Mestres
Gràcia - de l'11/04 al 12/05
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