Del 05 al 13/02/2022
Dissabte, 16:30h i 18:30h
Diumenge, 12:30h
Sala d’assaig

ESPECTACLE

DEMÈTER
d’Agrupación Señor Serrano

Cicle Planeta Persona
Companyia resident 2020-21

D

Sinopsi

emèter equilibra la natura. Entre els
boscos salvatges i la terra conreada, entre
les estacions on la terra és estèril i
aquelles on la natura reneix. Un dia el rei
Erisícton talla una alzina protegida per Demèter
i desencadena la ira de la deessa. Demèter castiga
Erisícton a patir una fam sense fi. Ell, incapaç
de saciar-se, porta a la ruïna la seva comunitat.
Sabem que els recursos naturals són finits, però
què justifica i què no l’explotació d’aquests? En
quina mesura? Què o qui té legitimitat per marcar
els límits? És just que la riquesa aconseguida per
l’extracció de recursos naturals afavoreixi més a
unes persones que a d’altres? El tercer volum del
Projecte Olympus té com a protagonistes a Demèter,
Erisícton, els boscos d’alzines, la desforestació
amazònica, les botigues de roba low-cost, els
telèfons mòbils i l’extermini d’animals per fer
les hamburgueses del súper.

Fitxa Artística
Creació i dramatúrgia: Agrupación Señor Serrano
– Olympus Kids
Performance: Jofre Carabén
Música: Roger Costa Vendrell
Realització de maquetes i vestuari: Lola Belles
Directora de producció: Barbara Bloin
Productora executiva: Paula Sáenz de Viteri
Director tècnic i disseny de llums: David Muñiz
Tècnic Olympus Kids: Arnau Ribell i Alerm
Fotografia: Olympus Kids
Management: Art Republic
Durada: 50min
Una producció d’Agrupación Señor Serrano amb
el suport de la Sala Beckett, el Departament
de Cultura de la Generalitat, el Centro de
Cultura Contemporánea CondeDuque i la Mostra
d’Igualada.
A petició de la companyia, aquest és un
espectacle exclusivament dirigit a infants de 7
a 11 anys, sense presència d’adults. Els adults
hauran d’esperar fora de la sala i deixar els
infants perquè gaudeixin de l’espectacle amb
autonomia.

Olympus Kids
És un projecte teatral basat en una visió crítica i
disruptiva dels mites grecs destinada exclusivament
a un públic infantil. Mitjançant una mirada complexa,
atrevida i multi-referencial, el projecte proposa
diversos volums de 50 minuts posats en escena a
través d’un narrador que manipula maquetes, figures,
diverses càmeres de vídeo en directe i recursos
en línia. Olympus Kids és un projecte paral·lel de
l’Agrupación Señor Serrano.
Què passa quan presentem un mite grec davant els
ulls de nenes i nens? Què passa en la seva ment
quan senten parlar per primera vegada de Prometeu,
les Amazones, Hèracles, Demèter, Zeus o Hipòlita?
Els mites grecs, que estan a la base de la cultura
occidental, apareixen avui desdibuixats en el nostre
panorama cultural. Quelcom deu haver passat amb la
transmissió d’aquests perquè hagin quedat relegats i
que només alguns privilegiats aconsegueixin assolirlos, comprendre’ls i gaudir-los. Els mites grecs, com
tots els mites, hi són perquè a través d’ells puguem
interrogar-nos sobre la naturalesa humana, no per
força per trobar respostes unívoques.
Olympus Kids es presenta com un projecte que serveixi
de porta d’entrada a la mitologia grega per a nenes i
nens, a partir d’una revisió crítica i desenfadada,
connectant els mites amb alguns dels temes claus
dels nostres dies. Per aquesta raó, la sèrie està
concebuda només per a públic infantil, sense la
presència d’adults a la sala.
Després de Prometeu i Amazones, el tercer i últim
volum de la sèrie està dedicat a Demèter.

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. El nucli
de la companyia actualment el composen l’Àlex
Serrano, el Pau Palacios i la Barbara Bloin. A més,
per a cadascun dels seus espectacles la companyia
ha comptat amb la col·laboració imprescindible d’un
equip creatiu multidisciplinari i versàtil.
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 (Premi Ciutat
de Barcelona, Premi FAD Sebastià Gasch, etc.) i ha
rebut elogioses crítiques en mitjans com The New
York Times, Folha de Sao Paulo, L’Espresso, Tiempo
Argentino o La Vanguardia entre d’altres.
Alguns dels seus darrers espectacles són The Mountain
(2020, GREC Festival de Barcelona), Kingdom (2018,
GREC Festival de Barcelona), Birdie (2016, GREC
Festival de Barcelona), A House in Asia (2014, GREC
Festival de Barcelona) o BBBB (2012, Festival TNT
de Terrassa). A la Sala Beckett, Agrupación Señor
Serrano ha presentat Memo i Contra.Natura (2010),
Katastrophe (2011) i Projecte Olympus (2020-21).

Cicle Planeta Persona
Els límits de la crisi climàtica
Vivim un temps de profunda preocupació, desconcert
i fascinació per una crisi climàtica i planetària
sense precedents. Amb la creixent constatació
dels greus efectes de l’escalfament global, es
multipliquen les accions, imatges i anàlisis
per comprendre i fer front a què implica viure
i conviure amb aquesta situació límit. De la
mà de les ciències, les arts, les humanitats i
moviments com Fridays for Future, som cada cop més
conscients de l’amenaça que això suposa per les
nostres condicions col·lectives d’existència.
Per aquesta raó, són temps marcats també per la
por, l’alarma i l’estupor que provoca explorar

un nou territori i creuar punts d’inflexió. Amb
aquest cicle, proposem posar en valor veus, accions,
reflexions i formes de vida que poden ajudarnos a comprendre i eixamplar els límits d’aquesta
situació. Com recuperar un futur? Com desafiar uns
temps de catàstrofes? Com construir nous mons en
comú?

Espectacles del cicle Planeta Persona
Fins al 06/03/2022

Animal negre tristesa

d’Anja Hilling
Traducció de Maria Bosom
Direcció: Julio Manrique
Repartiment: Joan Amargós, Màrcia Cisteró, Mia Esteve,
Norbert Martínez, Jordi Oriol, Mima Riera, David Vert
i Ernest Villegas
Una producció de la Sala Beckett i el Teatro Español
Fins al 20/02/2022

Salvació
Total Imminent
Immediata Terrestre i Col·lectiva

de Tim Crouch
Traducció d’Adriana Nadal
Direcció: Pau Roca
Repartiment: Emma Arquillué, Vicenta Ndongo i Andrew
Tarbet
Una producció de Sixto Paz i el Grec 2021 Festival de
Barcelona amb el suport de la Sala Beckett
Del 24 al 27/02/2022

No sabem res del campo

de Clàudia Serrahima i Urgell
Una producció de Clàudia Serrahima i Urgell

Xerrades del cicle Planeta Persona
09/02/2022

Recuperar el futur

Amb Fridays for Future Barcelona, Cristina de Llanos i
Hug March
Modera: Israel Rodriguez-Giralt
24/02/2022

Desafiar un temps de catàstrofes

Amb Marta Puxan Oliva, Manuel Tironi, Sonia Ramos
Chocobar i Martin Savransky
Modera: Israel Rodriguez-Giralt
23/03/2022

Mons en comú

Amb Rocío Thovar, Paula Bruna i Blanca Callén
Modera: Israel Rodriguez-Giralt

Compra d’entrades a
www.salabeckett.cat
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