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Són els primers d'omplir els escenaris de Montjuïc, i ho fan amb tres espectacles 
simultanis, Brickman Brando Bubble Boom, A House in Asia i Katastrophe, que 
podreu veure de dos en dos o tots seguits. Són l’Agrupación Señor Serrano i 
fascinen tant a Nova York com a Teheran. 

 
Fundada per l’Àlex Serrano a Barcelona el 2006, l’Agrupación Señor Serrano és 
una companyia de teatre que crea espectacles propis basats en històries que 
emergeixen del món contemporani. La companyia explota la riquesa dels recursos 
tant innovadors com vintage per tal d’estendre els límits del seu teatre. Basant-se 
en col·laboracions creatives, les seves produccions barregen performance, text, 
vídeo, so i maquetes per escenificar històries relacionades amb aspectes 
discordants de l’experiència humana d’avui, i s’estrenen i giren, sobretot, 
internacionalment.  

El 3 d'agost de 2015 van ser guardonats amb el Lleó de Plata de la Biennal de 
Venècia per "fer un teatre personal en el qual el llenguatge de les imatges adopta 
una forma universal", i per la seva "capacitat de fer servir el llenguatge del cinema 
en el món de les arts escèniques, sense perdre els valors inherents a la 
materialització de les històries vives".  

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 São Paulo, Tiempo Argentino o El 
Mundo.es, entre d’altres. 

 
preus per funció 23€ 

 21€ compra avançada 
 19,50€ amb descompte 
 16,50€ Tarifa Plana Abonament Espectador  
 12€ Carnet Jove i menors de 30 anys i Tarifa última fila 

PACK de 2 espectacles 33€ (2 espectacles)  
  46,5€ (3 espectacles) 
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Aquest any, el Lliure en fa 40. I nosaltres en fem 10. És un honor compartir 
aniversari. En aquesta dècada, les nostres vides han canviat moltíssim, però el 
que no ha canviat gens ni mica en la nostra companyia és la perseverança que 
dediquem a allò que fem i l’amistat que ens uneix. Per tant, els tres espectacles 
que tenim el gust de presentar en aquesta temporada tan especial del Lliure són 
fruits de la perseverança i l’amistat.  

Tot i la nostra trajectòria precedent, Katastrophe, Brickman Brando Bubble Boom, 
A House in Asia i Birdie (estrenada al Festival GREC el darrer juliol i que no ha 
arribat a temps d’entrar en aquest cicle) són cronològicament els quatre 
espectacles amb els quals hem crescut com a companyia i com a persones. 
Càmeres de vídeo, maquetes, temes contundents, pantalles, projectors, maletes, 
avions, jet lag, ressaques...  

Quan el 2011 vam començar a treballar amb el dispositiu escènic que caracteritza 
els nostres espectacles, poc ens podíem imaginar que cinc anys després hauríem 
pogut portar-los a llocs tan diferents com el Brasil, la Xina, Polònia, els Estats 
Units o l’Iran. Han estat cinc anys, però, en què hem pogut presentar amb 
comptagotes el nostre treball a casa. Per això encarem amb la il·lusió d’una 
estrena el cicle que el Lliure ens dedica. I donem les gràcies a tots aquells que ens 
han acompanyat i ens acompanyen en aquest viatge, sense els quals seria 
impossible fer el camí que estem fent. 

Agrupación Señor Serrano 
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TEATRE LLIURE MONTJUÏC – DEL 22 AL 25 DE SETEMBRE 

Brickman Brando Bubble Boom 
creació Àlex Serrano, Pau Palacios, Diego Anido i Jordi Soler 
 

performers Diego Anido / Àlex Serrano / Jordi Soler / Pau Palacios 
 

desenvolupament tecnològic Martí Sánchez-Fibla / moviment Diego Anido / videocreació 
Jordi Soler / assessor dramatúrgic Ferran Dordal / vestuari Alexandra Laudo / 
maquetes Nuria Manzano / il·luminació cube.bz / so i banda sonora Roger Costa 
Vendrell i Diego Anido / arquitecte assessor Pau Vidal / assessor del projecte Víctor 
Molina 
 

producció executiva Barbara Bloin / distribució Iva Horvat 
 

coproducció Agrupación Señor Serrano i Festival TNT - Terrassa Noves Tendències 

amb el suport de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural – Departament de Cultura, 
la Beca a la creació del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), l'Ajut a 
la Creació Dramatúrgica en residència d’Iberescena, la Bourse Odyssée del Ministère 
de la Culture et de la Communication de França, el Centre National des Écritures du 
Spectacle La Chartreuse i el Mercat de les Flors – El Graner 
 

agraïments Jofre Carabén, Julien Bouffier, Frank Bouchard, Rosa Pozuelo i Josep 
Marimon 
 

L’espectacle presenta fragments de les pel·lícules The Wild One, Bedtime Story, Julius 
Caesar, Guys and Dolls, The Chase, The Young Lions, Apocalypse Now, The Godfather i 
A Streetcar Named Desire 
 

espectacle en català, castellà i anglès sobretitulat en català  
durada 1h. sense pausa 

 
seguiu #bbbb al twitter  

horaris  dijous i divendres a les 20h. / dissabte a les 22h. / diumenge a les 17:30h. 
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Un barri de barraques cremant-se. Funky a tot volum. La crisi del sistema 
hipotecari. L’Anglaterra victoriana. Nius, caus, coves i mansions. 150.000 famílies 
desnonades des del 2010. 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. Ni més ni menys.  

Brickman Brando Bubble Boom és un biopic escènic sobre la vida de Sir John 
Brickman, el constructor més important de l’Anglaterra del segle XIX, home 
visionari i emprenedor que va inspirar el primer sistema hipotecari de la història. 

 
la premsa ha dit... 

“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) 
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“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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TEATRE LLIURE MONTJUÏC - DEL 22 AL 25 DE SETEMBRE 

A House in Asia 
creació Àlex Serrano, Pau Palacios i Ferran Dordal 
 

performers Alberto Barberá / Pau Palacios / Àlex Serrano 

veus en off James Philips i Joe Lewis 

country-liners Emma Argilés / Montserrat Bou / Encarna Fontalba / Cristina 
Mora / Àngels Soria / Olga Tormo / Carmen Zamora  
 

il·luminació Alberto Barberá / vídeocreació Jordi Soler / so i banda sonora Roger Costa 
Vendrell / maquetes Nuria Manzano / vestuari Alexandra Laudo / assessors de 
tecnologia Eloi Maduell i Martí Sánchez-Fibla / assessorament legal Cristina Soler / 
assessor del projecte Víctor Molina 
 

producció artística Barbara Bloin / distribució Iva Horvat 
 

coproducció Agrupación Señor Serrano, GREC Festival de Barcelona, Hexagone 
Scène Nationale Arts et Sciences – Meylan, Festival TNT – Terrassa Noves 
Tendències, Monty Kultuurfaktori i La Fabrique du Théâtre - Province de Hainaut 

amb el suport del Festival Hybrides de Montpellier, del Festival Differenti Sensazioni, 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de l'INAEM - Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte de España 
 

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, Vicenç Viaplana i Iván 
Gómez García 
 

espectacle en català, anglès i àrab sobretitulat en català 

durada 1h. sense pausa 

 
seguiu #ahouseinasia al twitter 

horaris  dijous i divendres a les 22h. / dissabte a les 20h. / diumenge a les 19:30h. 
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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 per 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 House in Asia és 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.  

 
la premsa ha dit... 

“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 vídeojocs 
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 al 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) 
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“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 Líl·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) 
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TEATRE LLIURE MONTJUÏC - DEL 23 AL 25 DE SETEMBRE 

Katastrophe 
creació Àlex Serrano, Pau Palacios, Diego Anido i Martí Sánchez-Fibla 
 

performers Diego Anido / Pau Palacios / Àlex Serrano / Jordi Soler  
 
 

aplicació interactiva de vídeo Martí Sánchez-Fibla / vídeos Josep Maria Marimon / 
màscares Silvia Delagneau / il·luminació Alex Aviñoa / assessora científica Irene 
Lapuente (la Mandarina de Newton) / música Roger Costa Vendrell (temes 
Gummies, Spaces i Metals) / veu Susanna Abellán (Gummies) / assessor del 
projecte Víctor Molina 
 
 

producció executiva Barbara Bloin / distribució Iva Horvat 
 
 

coproducció Agrupación Señor Serrano i Festival Hybrides de Montpellier 

amb la col·laboració del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) de la 
Generalitat de Catalunya i de l'INAEM - Ministerio de  Educación, Cultura y 
Deporte de España 

amb el suport del Centre National des Écritures du Spectacle (La Chartreuse) 
d'Avinyó, l’Stalker Teatro de Torí, el Programme Odyssée – ACCR Ministère de la 
Culture et de la Communication de França i la Sala Beckett 
 
 

agraïments Erin, Adrià, Martí, Irene Capdevila, Pia Mazuela, Massimo Vesco, Ewa 
Gleisner, Gigi Piana, Rosa Pozuelo, Marta Galán, Julien Bouffier, Franck Bouchard, 
Pablo Rega, Jofre Carabén i Raquel Regueira 
 

espectacle multilingüe sobretitulat en català  
durada 1h. sense pausa 

recomanat pel Servei Educatiu del Teatre Lliure  

 
seguiu #katastrophe al twitter  

horaris  divendres a les 17h. / dissabte a les 17:30h. / diumenge a les 11:30h. 
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Quatre performers, onze maquetes i centenars d’ossets de gominola 
conformen el món on es desenvolupa Katastrophe: una faula idiota sobre la 
civilització humana, centrada en les catàstrofes. En aquest marc, els ossets de 
gominola patiran terratrèmols, marees negres, guerres i exterminis. Tot això 
realitzat en viu a través d’experiments químics i accions subversives. Una gran 
pantalla submergeix l’espectador en aquest món pop de caos, joc i destrucció.  

Katastrophe planteja una reflexió sobre les arrels de la violència humana posada 
en relació amb la percepció i la manipulació de la violència que desencadena la 
natura. És el mateix Pompeia que Txernòbil? És el mateix Txernòbil que 
Auschwitz? La indiferència cap als humans de l’acció de la natura justifica o 
explica la indiferència cap als humans de l’acció d’altres humans? 

 
la premsa ha dit... 

“Señor Serrano ha presentat a la ciutat xinesa el seu muntatge Katastrophe , "una 
faula idiota sobre la civilització humana", segons les seves pròpies paraules. En 
aquesta història amb moral final, els humans estan representats per ossets de 
goma que provoquen i pateixen les catàstrofes que, cíclicament, assoten les 
civilitzacions, tant les naturals com les causades per l’acció de l’home. El 
llenguatge mordaç, cínic i còmic de Señor Serrano s’acompanya en aquest 
muntatge amb una bona dosi de reaccions químiques en directe que emulen grans 
inundacions, erupcions o guerres. Àlex Serrano, Pau Palacios, Diego Anido i Martí 
Sànchez, amb la seva combinació de vídeo, performance i química a l’escenari, 
han deixat bocabadat el públic de Shanghai”. Mireia Aguilar (La Vanguardia) 
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la companyia 

Àlex Serrano Tarragó 
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 

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. 

guardons específics 

2015 Lleó de Plata de la Biennal de Venècia (Itàlia) 

Premi FAD Sebastià Gasch, Barcelona (Espanya) 

produccions 

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) 
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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. 
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) 

 

més informació www.srserrano.com 
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canvi de codi 

Els tres espectacles de l’Agrupación Señor Serrano formen part del recorregut 
CANVI DE CODI, com també els espectacles següents: 

 

 
Macadamia Nut Brittle 
cia. Ricci/Forte  
Montjuïc. 2 i 3 de febrer 

 
Still Life 
cia. Ricci/Forte  
Montjuïc. 2 i 3 de febrer 

 
Give Me A Reason To Live 
creació i direcció Claire Cunningham 
Montjuïc. del 10 al 12 de febrer 

 
Dale recuerdos 
creació i direcció Didier Ruiz 
cia. La compagnie des hommes  
Gràcia. del 31 de març al 2 d'abril 

 
Five Easy Pieces 
dramatúrgia Stefan Bläske 
idea, text i direcció Milo Rau  
Gràcia. del 13 al 15 d'abril 

 

 


