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De què va Kingdom
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 ningú a Occident 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 disecciona la història del capitalisme i dels plàtans com 

mai abans s’havia explicat. Una història amb un aliat perfecte i 

inesperat: King Kong. A través d’ell i el 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 crisi, 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”. 

Durada 1 hora i 10 min.



Equip 
Creació
Àlex Serrano, Pau Palacios i Ferran Dordal 

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

Música
Nico Roig 

Video-programació
David Muñiz 

Video-creació
Vicenç Viaplana 

Espai i maquetes
Àlex Serrano i Silvia Delagneau 

Vestuari
Silvia Delagneau 

Disseny de llums
Cube.bz 

Coreografia
Diego Anido 

Espai sonor
Roger Costa Vendrell 

Suport tècnic
Sergio Roca 

Assistent de direcció
Martín García Guirado 

Cap de producció
Barbara Bloin 

Productora executiva
Paula Sáenz de Viteri 

Management
Art Republic 

Productors 
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, Teatre Lliure, Théâtre 
National Wallonie-Bruxelles, Groningen Grand Theatre, 
Romaeuropa Festival. 

Amb el suport de 
Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, CCCB Kosmopolis, Sala Beckett, Teatre 
Auditori de Granollers, Xarxa Transversal, Graner - 
Mercat de les Flors. 

Agraïments especials 
Festival TNT – Terrassa Noves Tendències,  
Arts Escèniques OlotCultura, Monty Kultuurfaktorij,  
La Fabrique de Théâtre – Province de Hainaut. 



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. 

Col·laborenEntitat benefactora Mitjans de comunicació
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