La prensa dice
Estem tots bé. No hi ha problema. Mai hem estat millor en la història. I si algú té la
impressió del contrari -que el món s'està enfonsant i que la humanitat està a la vora
del precipici, a un pas de l’extinció- que deixi de ser catastrofista i canviï d'opinió. El
sistema ja ha previst la seva falla i com fagocitar-la: simplement desencadenant un
nou desig, prement l'accelerador de la producció i el consum. I distribuint invitacions
per a una festa encara més irresistible, rient-se de nosaltres a les nostres esquenes.
Benvinguts al capitalisme vist per la companyia catalana Agrupación Señor Serrano. Un
mix de plàtans i King Kong. Explicar els temes més urgents amb el llenguatge del
present: aquest és el teatre més innovador de l'actualitat. I l'espectacle parla sobre els
mercats i la globalització, les crisis financeres i la nova economia web a través d'un
còctel de vídeos, música trap, icones de masses, portades de la revista "Time" i pura
confusió. I així, aquesta història d'homes continua (cap dona sobre l'escenari: el
capitalisme és evidentment una història de testosterona i patriarcat), creant desitjos
que no sabies que tenies, convertint-los en necessitats absolutes, convertint-los en
productes bàsics: plàtans solidaris, plàtans feministes, plàtans portàtils, plàtans
ecològics. Vitaminats, convertibles, sense gluten, queer, vintage, zumba, milf, zen,
savetheoceans... A cadascú, el seu plàtan.
Sabina Minardi, L’Espresso (Itàlia) 07/10/2018
http://espresso.repubblica.it/visioni/cultura/2018/10/19/news/il-capitalismo-uncocktail-di-banane-feroce-come-king-kong-1.328001
Per posar en escena Kingdom, l'Agrupación Señor Serrano no té objeccions a ajuntar la
cultura dels discursos bonrotllistes de les TED talks amb el rugit de King Kong,
l'aventura selvàtica tan afí als vells serials cinematogràfics amb el rap, el grotesc amb
l’elaborat, la sorna amb la dissecció d'uns hàbits culturals que, per molt que ens
entossudim a negar-ho, ens han portat al col·lapse social. Kingdom aposta per
reflexionar sobre els mecanismes d'un sistema que no ha deixat de créixer i expandirse fins a conquerir-ho tot. Per aquest motiu, malgrat el seu elaborat dispositiu teatral,
en aquesta peça hi preval un estímul més directe, més punk. Brusc, juganer i
fascinant, en tant que es val d'un xoc estètic entre allò brutalment masculí i allò més
culte per posar-nos cara a cara amb el King Kong del capitalisme avançat. I com
sempre en l'Agrupación, tot apareix perfectament greixat: el treball en escena amb les
projeccions audiovisuals, el llenguatge corporal proper a la dansa amb la retòrica i la
verborrea que tants gurus de l'economia utilitzen fins a la nàusea, els retalls de
premsa, els inserts i les maquetes com a escales d'un discurs en construcció. Una
exhibició de múscul i misèria, una festa en què els instints més baixos s'abracen en
una celebració del cos i la disbauxa. Per això, l'aire festiu, el riure i l'actitud punk
d'aquesta era Kong que posa en escena l'Agrupación Señor Serrano és, ni més ni
menys, un cop dels que t’arriben a traïció. Un excel·lent treball de dissecció de tots és
estímuls que voletegen al voltant de la masculinitat, els diners i el poder.
Óscar Brox, Détour (Espanya) 27/11/2018
http://diarios.detour.es/ciudadvisible/agrupacion-senor-serrano-la-era-kong-por-oscarbrox

