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Nao Albet i Marcel Borràs
es van donar a conèixer en
el primer Radicals Lliure
amb una peça que fabula-
va sobre l’avorriment dels
joves que, ensopits, opta-
ven per autolesionar-se i
gravar-ho per penjar-ho a

internet (Teenager Expe-
rience, 2007). Involuntà-
riament, aquella voluntat
de provocar fàstic gra-
pant-se al cul o menjant-se
un peix viu (i cru) per in-
tentar vomitar-lo en vida
era un reflex actual del
Grand guignol, que va ser
causa d’èxit en el teatre de
París del segle XIX i que ar-

ribaria al Teatre Odeon de
Barcelona per l’olfacte de
Jaume Piquet. Va ser on va
estrenar La monja enter-
rada en vida. Ara, Her-
man Bonnín ha proposat
al duet artístic Albet/Bor-
ràs que facin una versió de
la peça més celebrada de
Piquet, La monja enterra-
da en vida. Avui s’estrena

a La Seca i s’hi podrà veure
fins al 8 d’abril. La versió
manté personatges i punt
de partida però la protago-
nista, en comptes de patir
per un amor impossible i
patir la mort emparedada,
es decideix a venjar-se de
tothom. Per a Borràs/Al-
bet el Grand guignol és
avui la filmografia de Ta-
rantino i de les venjances
de famílies xineses. Per ai-
xò la monja és Shang-Ye,
que parla en xinès en tota
la peça i que fa arts mar-
cials. I Son Goku? La vio-
lència gratuïta, per al duet
de creadors, arrenca amb
el Son Goku de TV3. ■
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Del ‘Grand guignol’ a
les lluites de Son Goku

Marcel Borràs, Shang-Ye i Nao Albet, a ‘La monja enterrada
en vida’, que s’estrena a La Seca ■ C. SERRAHIMA

Era un clam popular. No
tenia sentit que una obra
amb gran èxit a Madrid
d’un dramaturg català
com és Jordi Galceran no-
més tingués l’acollida dels
intrèpids de la Sala Fly-
hard. La Villarroel ha mo-
dificat la seva programa-
ció (una vegada més, des-
prés de l’anul·lació del nou
muntatge d’Albert Espi-
nosa) i serà la seu, des del
6 d’abril, de Burundanga,
la comèdia que imagina un
segrest de poca traça per
part d’ETA. De fet, tot
s’embolica quan una noia
que està embarassada
droga el seu company per
esbrinar si el seu és un
amor ferm i descobreix
que forma part d’un co-
mando terrorista.

La Villarroel aprofita
aquesta entrada per posar
a prova un segon horari.
De moment, plantegen
des d’aquest 12 de març
fer una programació golfa
amb Nit de ràdio 2.0, un
text de Cristina Clemente
que també es va estrenar a
la sala Flyhard amb gran
èxit i que ara repeteix per
una gira arreu de Catalu-
nya. Els canvis de plans
han obligat a ressituar
Parlour songs (Música de
fons) de Jez Butterworth.
aquesta obra, dirigida per
Magda Puyo i amb Victò-
ria Pagès, Joan Negrié i
Josep Julien al reparti-
ment es trasllada al Tea-
tre Goya; s’estrena el 16
d’abril. La comèdia negra
d’aquest jove britànic
combrega amb la voluntat
de la sala per presentar
èxits internacionals. ■
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La Villarroel
incorpora
‘Burundanga’
al seu cartell

La correcció política i fleg-
ma britànica Steven Ber-
koff l’ataca amb la mala
bava més roent. Per això
és temut pels gurus de
Shakespeare, per la crítica
(el dissortat del Daily Tele-
graph s’endú la palma) i
pels mateixos col·legues
d’escenari, molt creguts
de la jerarquia i l’estatus
en els repartiments. Els
dolents (Shakespeare’s
Villains) és una producció
de la Sala Muntaner que
fa temporada des d’avui i
fins al 8 d’abril. Ja té ga-
rantida una àmplia gira
per Catalunya i l’Estat es-
panyol. La peça, estrenada
al Temporada Alta, s’ha re-
tocat fins a deixar una co-
mèdia de 100 minuts.

Manuel Barceló adopta
la inqüestionable correc-
ció d’un actor britànic per
executar aquesta mena de
conferència interpretati-
va que va idear i interpre-
tar durant molts anys el
mateix Berkoff. El direc-
tor Ramon Simó compta
amb uns 80 personatges,
els que apareixen en
aquest monòleg, tots sota
la mateixa pell d’en Barce-

ló. Simó ha tornat a con-
fiar en Màrius Serra (tam-
bé havia signat la traduc-
ció d’Arcadia de Stop-
pard) per fer la traducció
d’un text que alterna la
mirada, gens generosa i
prou punyent, de Berkoff
amb els versos originals de
Shakespeare. L’autor, tot i

ser implacable amb Sha-
kespeare, en realitat li fa
un tribut, alhora que con-
verteix la peça en un ho-
menatge a la interpretació
i al pes de la paraula en es-
cena. Hi ha un corrent
d’estudiosos de Shakes-
peare que sostenen que si
encara és vigent és gràcies
al retrat dels personatges
més malvats, com poden
ser Ricard III o lady Mac-
beth. També, per Berkoff,
Hamlet és dolent perquè
opta per la revenja, quan
podria haver-la evitat: “En
poc temps es converteix
en un assassí en sèrie”, re-
sa el text. Simó veu en les
obres de Shakespeare la
voluntat d’argumentar els
odis i “això els humanit-
za”. En aquest sentit, no
tots els dolents són adora-
bles per als intèrprets. El
mateix Barceló es pene-
deix d’alguns personatges
de telesèrie, que ha hagut
d’assumir, que superen i
molt el grau de violència.
Aquest és el tercer monò-
leg per a adults (en el ves-
sant familiar també ha
ofert Els contes del sr. Nil,
al Romea, el 2006) que
presenta Barceló. “M’ha
tocat per tercer cop la lote-
ria”, diu satisfet, conven-

çut que cada text, des del
compromès de Dario Fo
(La tigressa i altres histò-
ries) fins a Els dolents
d’un incorregible i sarcàs-
tic Berkoff, no es limiten a
ser un exercici de virtuo-
sisme interpretatiu. Entre
les seves línies batega un
motiu de denúncia, de re-
bel·lió. Simó confia que
“conjurar la maldat en es-
cena” ha de sevir per no
veure s’hi temptat en la vi-
da real. I és que, com co-
menta el director que tam-

bé està ultimant el cartell
del seu primer Grec, tot-
hom té una certa propen-
sió a la maldat: “La vida dó-
na moltes oportunitats i
molts cops un no s’està de
ser dolent.” L’actor brità-
nic que presenta l’espec-
tacle (segons Màrius Ser-
ra, ell sol forma la compa-
nyia estable Manel Barce-
ló) acaba generant una
empatia amb els especta-
dors, tot i que, segons l’ac-
tor, Berkoff “és un Ricard
III en potència”. ■

La Sala Muntaner rep ‘Els dolents‘, un
monòleg que fa catarsi satírica sobre
la maldat en l’obra de Shakespeare
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3
monòlegs per a adults ha in-
terpretat: ‘La tigressa i altres
històries’ (1983), ‘Shylock’
(2000) i ‘Els dolents’ (2011).

Manel Barceló, en un instant de l’espectacle, retocat després
de l’estrena de Temporada Alta ■ DAVID RUANO
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La xifra

L’actor Manel
Barceló titlla
Berkoff, l’autor
del monòleg,
de “Ricard III
en potència”


