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Un espectacle audiovisual i compromès

Terrassa el 2012, combina la faula 
de John Brickman, l’home que va 
crear el sistema hipotecari, amb se-
qüències protagonitzades per un 
actor que dobla Marlon Brando. “A 
l’obra també és important la bom-
bolla immobiliària que va explotar a 
finals de la dècada passada”, recor-
da Serrano. La crisi que va arrencar 
el 2008 va fer que “les programaci-
ons de caràcter més contemporani 
caiguessin en picat a l’Estat”. Agru-

pación Señor Serrano va passar de 
fer 50 representacions el 2006 a fer-
ne cinc o sis tres anys més tard. Es 
van haver de buscar la vida a fora, i 
actualment la seva presència inter-
nacional és notable: enguany han 
actuat al Brasil, a Bèlgica, als Països 
Baixos, a l’Iran i a Itàlia. “Gràcies al 
Lleó de Plata de la Biennal de Venè-
cia 2015 les coses ens comencen a 
ser més fàcils”, reconeix el fundador 
de la companyia.  

La tercera obra que es podrà veu-
re al Lliure és A house in Asia. Parteix 
de l’assassinat d’Ossama bin Laden el 
2011. “Expliquem l’obra com un wes-
tern, però també com Moby Dick –diu 
Serrano–. És la primera novel·la con-
temporània en què un capità aboca la 
tripulació a matar un monstre que no 
és més que una balena”. Com la resta 
d’obres d’Agrupación Señor Serrano, 
està “plena de miralls i jocs d’artifici”, 
servits amb compromís polític.e

El Lliure programa tres obres d’Agrupación Señor Serrano fins ara difícils de veure a Catalunya
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La companyia Agrupación Señor 
Serrano va néixer fa una dècada 
amb la vocació de fer “cinema en 
temps real”. Així ho recorda el seu 
fundador, Àlex Serrano, que resu-
meix les “tres escales” de les obres 
que han concebut fins ara: “En pri-
mer lloc hi ha l’escala de les maque-
tes i miniatures  que hi ha a l’escena-
ri. En segon lloc, l’escala dels perfor-
mers i manipuladors que operen els 
vídeos i els ordinadors. I hi ha, per 
acabar, la superfície de projecció de 
l’obra. L’espectador veu les tres es-
cales juntes. És un cinema en temps 
real, on anem construint tot un dis-
curs sense amagar la trampa”.  

Les capes d’interpretació són fo-
namentals a l’hora d’entendre la 
proposta de la companyia, que fins 
ara s’ha pogut veure en molt poques 
ocasions a Catalunya i que el Teatre 
Lliure recupera del 22 al 25 de se-
tembre a través de tres de les seves 
obres més representatives. Una és 
Katastrophe, del 2011, que “intenta 
explicar la història de la humanitat 
a través de les seves catàstrofes, que 
tenen lloc en quatre grans maque-
tes poblades per càndids ossets de 
gominola” i que es pregunta “si són 
iguals els 20.000 morts que arrasa 
un volcà que els 20.000 morts d’un 
genocidi”.  

De la crisi a Bin Laden 
Brickman Bando Bubble Boom, que 
es va estrenar al festival TNT de 
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A house in Asia 
s’inspira en 
l’assassinat 
d’Ossama bin 
Laden. NACHO 

GÓMEZ / TEATRE LLIURE

Un Shakespeare hilarant
misa) és gairebé amfetamínica. Sen-
sacional Martín López, que assu-
meix fins a cinc rols diferents, des 
de la criada Emilia fins a l’alferes 
Casio. El seu domini del moviment 
i les mil bromes i picades d’ullet in-
interrompudes el converteixen en 
la gran troballa de la funció i el con-
trapunt còmic perfecte, un origina-
líssim August, juntament amb una 
Desdèmona (Elvira Gómez) ingè-
nua i natural com l’aigua d’un rierol.  

Aquest Othelo mostra, altre cop, 
el gran nivell interpretatiu (quina 
dicció!) del teatre argentí, ja sigui 
amb el naturalisme que hem vist al-
tres cops com en aquesta mesura-
da i intel·ligent subversió del clàssic. 
Al darrere de tot plegat, esclar, hi a 
un actor i director argentí establert 
a Europa, Gabriel Chamé Buendia. 
Clown i mestre de clowns, té una 
trajectòria que va des de la confron-
tació amb la dictadura argentina 
amb una companyia de mim, fins a 
la participació en l’espectacle Qui-
dam de Cirque du Soleil. Ara el 
 podem veure actuar a les sessions 
de l’Off Villarroel amb Llegué para 
irme. Hi anirem!e

‘Othelo’ SALA VILLARROEL (16/09/2016) 

La tragèdia del moro de Ve-
nècia ha donat lloc a mol-
tes versions, i ho continu-
arà fent, però de ben segur 
que cap, o gairebé cap, tan 

original i hilarant com la que ens 
presenten a la Villarroel quatre su-
perbs actors argentins. Una versió 
fidel a l’argument i en part al text de 
Shakespeare desconstruïda amb les 
eines del clown. Una versió que de-
fuig la gravetat, la transcendència 
tràgica, aixecant una espatarrant 
paròdia tragicòmica sobre un exer-
cici de gran precisió tècnica i 
d’enorme exigència física amb un 
ritme endiablat. L’Othelo de Matías 
Bassi manté la serietat (ni un som-
riure en tota la funció) com un cara-
blanca furiós. La malícia del Iago de 
Gabriel Beck (el recordem d’aquell 
magnífic espectacle El loco y la ca-
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