La premsa diu...

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 vídeo-jocs 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 el 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
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 Lil·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 (link)
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