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De Hamlet a Shylock
3 Manel Barceló interpreta tots els grans dolents de Shakespeare

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

M
acbeth, Yago, Shylock, 
Hamlet, Ricard III... No 
els falta raó a aquells es-
tudiosos literaris que 

postulen que un dels principals mo-
tius per què William Shakespeare 
va passar a la posteritat és perquè 
va crear els millors dolents de la his-
tòria del teatre. Steven Berkoff, ac-
tor i dramaturg anglès, va aprofitar 
aquesta llista per escriure un mo-
nòleg de culte, Shakespeare’s villains, 
que ell mateix ha interpretat des del 
1998. Arriba ara, una vegada allibe-
rats els drets, a la cartellera barcelo-
nina en una versió catalana amb el 
títol d’Els dolents i el subtítol de l’ori-
ginal a càrrec d’un equip de solvèn-
cia constrastada: el tradueix Màrius 
Serra, el dirigeix Ramon Simó i l’in-
terpreta Manel Barceló.
 Tots tres van parlar ahir de l’obra 
que estrena avui la Muntaner amb 
l’entusiasme usual, i una mica més, 
d’aquestes presentacions. Barceló, 
per exemple, va dir que li havia to-
cat la loteria per tercer cop en la seva 
llarga carrera, com li va passar amb 
La tigressa i altres històries (un monòleg 
que va representar durant 25 anys) i 
amb un altre soliloqui, Shylock.

FRAGMENTS DE SET OBRES / Va ser Simó 
qui va detallar les virtuts d’una pe-
ça que és un homenatge a Shakes-
peare, «encara que li pren el pèl». A 
partir de fragments de set de les se-
ves obres, un únic personatge (un ac-
tor britànic) fa una relectura de Sha-

kespeare en què, per exemple, es veu 
Hamlet com un nen malcriat que es 
converteix en un assassí en sèrie, el 
jueu Shylock com un malvat social, 
exclòs de la societat, o Macbeth com 
un dolent dels aficionats. «El mateix 
Berkoff és un Ricard III en potència, 

perquè és l’encarnació de la mal-
dat», va assegurar Simó.
 El responsable de Shakespeare’s 
villains, va explicar el nou director 
del festival Grec, és «un outsider que 
es carrega tot el que li ve de gust». 
En el seu maliciós homenatge a la 

paraula de Shakespeare no hi falten 
tampoc dards contra col·legues de 
tant prestigi en la faceta shakespea-
riana com Laurence Olivier, Ian Mc-
Kellen, John Gielgud, Kenneth Bra-
nagh i, sobretot, Al Pacino. Els acu-
sa de convencionals i canònics. En el 

ESTRENA D’‘ELS DOLENTS’, UN MONÒLEG DE CULTE A LA MUNTANER

cas de Pacino, Barceló també s’hi va 
apuntar. «Quan vaig veure Looking for 
Richard vaig deixar d’admirar-lo».
 Actor, director i dramaturg, Ber-
koff firma una carrera singular. Tant 
encarna dos dolents de pel·lícula a 
Rambo II i Octopussy com s’enfronta a 
la crítica teatral del seu país, princi-
palment a l’especialista del Daily Te-
legraph, o manté una pèssima relació 
amb els teatres públics anglesos. Va 
per lliure, sense més ni més.

81 PERSONATGES / Aquesta llibertat el 
porta a reinterpretar un material de 
sobres conegut, aprofitant la «gran-
desa expressiva i rítmica» dels seus 
versos, va apuntar Serra. Berkoff fa 
la seva relectura a través d’una in-
finitat de personatges, fins a 81 en-
tre literaris i reals, cosa que obliga 
Barceló a una marató interpretativa. 
«En una mateixa escena jugo a ser a 

la vegada Hamlet, Gertrudis [la seva 
mare] i Poloni [el pare d’Ofèlia a qui 
Hamlet assassina per error]».
 Barceló va comentar que l’obra 
l’ha obligat a transitar per tots els 
gèneres que ha tocat en la seva car-
rera. «Va des del teatre físic, gestu-
al, fins a la comèdia, la tragèdia, el 
drama històric, el cabaret i fins i tot 
la comèdia». Recursos actorals, com 
va dir Simó, per qüestionar-nos per 
què ens atrauen els dolents. «Tots 
ens sentim temptats per la maldat. 
Tenim moltes oportunitats per ser 
malvats, com per exemple enriquint-
nos amb diner públic. Les oportuni-
tats hi són, i massa vegades les apro-
fitem», va apuntar. H

33 Manel Barceló, en la imatge durant un assaig, torna al monòleg, del qual és un consumat especialista.

DAVID RUANO

Steven Berkoff, 
l’autor, llança pulles a 
Laurence Olivier, John 
Gielgud, Kenneth 
Branagh i Al Pacino

Tarantino i Son Goku a 
‘La monja enterrada viva’  
3 Nao Albet i Marcel Borràs posen al dia una obra ‘gore’ del XIX

J. C. S. 
BARCELONA

A finals del XIX, La monja enterrada 
viva o secrets d’aquell convent va con-
vocar mesos i mesos al desaparegut 
teatre Odeón, del carrer de l’Hospi-
tal, multitud de barcelonins. L’obra 
del dramaturg i empresari Jaume Pi-
quet era una mostra de l’anomenat 
gènere del grand guignol en què les 
classes treballadores, explica Her-
mann Bonnin, tenien l’oportunitat 
d’escoltar algú que parlés malament 
de monges, frares, militars o burge-
sos. Humor i terror gore es donaven 
la mà en una peça que Bonnin ha re-
cuperat per a La Seca-Espai Brossa i 

que avui s’estrena amb una mirada 
que promet, la de Nao Albet i Marcel 
Borràs. Són la parella més iconoclas-
ta, per no dir gamberra, de l’escena 
catalana com van demostrar en el ci-
cle Radicals Lliure, del qual eren fixos 
a cada edició.
 Piquet recreava la llegenda de 
l’època sobre que les joves que in-
gressaven a la força (o no) en un con-
vent eren enterrades vives per co-
brar el dot. Albet i Borràs diuen que 
en la seva versió hi ha Piquet però, és 
clar, han portat el text al seu terreny. 
És a dir, a referents tan diversos com 
Bola de drac i Son Goku, Romeu i Julie-
ta, Tarantino o el film coreà Old boy, 

molt útil en una història que situen 
al voltant de l’honor, l’orgull, la ven-
jança i la fatalitat.
 La monja d’Albet i Borràs parla 
en xinès (hi haurà subtítols). Perquè 
van escollir la debutant Shang-Ye, 
actriu de publicitat i amb aparicions 
a El barco i Águila roja, per encarnar 
Elvira. Al costat hi tindrà Jordi Figue-
ras (un prior com el cardenal d’Els tres 
mosqueters), Xavi Sáez (un franciscà ti-
pus Quasimodo), Pol López (l’enamo-
rat d’Elvira i amb qui el seu pare pro-
hibeix casar-se) i els directors, que se-
ran dos mafiosos de l’època. I no  hi 
faltaran escenes de lluita. Kung-fu i 
grand guignol. H

REVISIÓ D’UN CLÀSSIC CATALÀ DEL GRAND GUIGNOL A LA SECA

33 Jordi Figueras i Shang-Ye, a ‘La monja enterrada viva’.
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