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STEVEN BERKOFF: introducció a SHAKESPEARE’S VILLAINS 
 
 
Actor, director i dramaturg anglès, Steven Berkoff és reconegut internacionalment per la seva 
extensa filmografia i molt especialment pels papers de “dolent” que ha interpretat en pel·lícules 
com Octopussy, Rambo o Beverly Hills Cop. La peça Shakespeare’s Villains, de la que n’és 
autor i intèrpret, és veritablement una classe magistral sobre el mal. Berkoff, en solitari, fa la 
dissecció i l’anàlisi dels malvats creats per Shakespeare (Iago, Ricard III, Shylock, Macbeth...) 
aprofundeix amb nous punts de vista en la personalitat i circumstàncies dels personatges i, a 
partir del seu excepcional do per la improvisació, combina la dissertació sobre el teatre isabelí, 
el diàleg amb el públic i la representació dels grans malvats shakespearians. 
 

 
Els actors es defineixen a sí mateixos via Shakespeare. Treballar Shakespeare és com una 
gimnàstica en la qual expandeixes la veu, desenvolupes la musculatura de la ironia, carregues 
el cor, omples  de combustible el dipòsit de les emocions.  Un actor alimentat per les obres de 
Shakespeare és un animal de teatre diferent.. 
 
Molt a prop d’aquells veritables artistes  que tan envegem: cantants d’òpera, concertistes de 
piano, artistes als quals el públic vol tornar  a veure una i altra vegada.  Garrick va construir la 
seva fama amb Shakespeare, com Edmund Kean que, segons deia un crític, interpetava 
Shakespeare “Il·luminat per la llum”.  Des de llavors, Shakespeare es va convertir en el test més 
agre per mesurar el poder i la qualitat de l’actor. Podies arribar tan lluny amb Shakespeare com 
les teves limitacions et deixessin.  No hi havia límit real,  no hi havia normes.  Jo he vist  pocs 
actors arribar al final -  consternant, il·luminant o aterrint –  però,  tristament,  sembla que ara 
n’hi ha menys que mai que hi arribin.  Ara preferim reduir Shakespeare a la nostra pròpia mida i 
fer-lo una mica més acceptable, natural... identificable amb els nostres  modestos propòsits.  La 
darrera riuada de pel·lícules dóna fe de les interpretacions més còmodes de Shakespeare: 
lleugeres, reticents,  sense grans basso profundo, sense els punyents crescendos a la Olivier. 
 
...Shakespeare no demana a l’actor menys que Chopin o Bach al pianista, però el pianista 
tocarà en concerts molt de temps abans ni de somiar  enregistar res en un estudi de so per a la 
posteritat. Avui els actors, normalment, s’arrosseguen a través de Shakespeare per primera 
vegada a la pantalla. Quan Olivier va rodar Hamlet, Enric IV y Ricard III, ja havia intepretat 
aquests papers centenars de vegades i els coneixia del dret i de l’inrevés.  Ricard havia format 
part del seu repertori gairebé cinc anys. El que passa, és clar, és que es produeix un creixement 
lent, l’enfortiment ferm i continu de les cordes vocals,  l’enduriment muscular i el coneixment clar 
del personatge que, tot just ara, comença a fondre´s amb la pròpia vida quotidiana.  Bé, la 
veritat  de tot això és que tots nosaltres volem banyar-nos en Shakespeare, com si fossim carn 
crua en aigua bulllint; ser submergits, com Aquil·les, en l’aigua màgica i tornar-nos invencibles... 
 
...I va arribar el dia que vaig sentir que havia de fer un monòleg per poder representar 
Shakespeare com i quan volgués.  Ningú no em podria parar i no hauria de poder reunir una 
fortuna per tenir el privilegi de poder vistar qualsevol dels meus papers favorits... 
 
...Vaig decidir que volia centrar-me en els “dolents” com si fossin un gènere particular: 
personatges tarats, agres, si voleu, fins i tot mentalment pertorbats.  Volia intentar presentar-los 
a l’espectador, fer un breu resum de la trama i llavors poder fer la meva.  Recordo que mai vaig 
ser capaç de fixar realment de què volia parlar i que mai vaig saber què volia dir. No podia 
agafar un punt de vista acadèmic quan hi ha una muntanya de llibres que el desenvolupaven 
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molt millor que jo. Jo volia explicar els personatges com ho fa un actor i explicar què 
significaven per a mi.  En  un període de diversos mesos, una història va començar a créixer al 
voltant de cada  personatge i encara no havia segut per intentar escriure una tesi clara.   
 
Esperava estar inspirat... relaxar-me prou per permetre al meu pensament una immersió 
afortunada.  Hi havia nits que tot funcionava i n’hi havia d’altres que no tant però el que feia em 
provocava una sensació de perill que no havia experimentat mai. Les idees més estrambòtiques 
apareixien quan l’adrenalina feia saltar les frontisses de les portes.  No cal dir que no hi pensava 
gaire abans de posar-m’hi, i no vaig poder aprendre’m un text definitiu mentre sentia dintre meu 
una mena de perversitat que desitjava correr sense fre i remenar l’inconsicent com un nen en 
una botiga de joguines. El que podeu llegir aquí és una petita mostra del que va sortir. Dic petita 
perquè el cos humà també explica la història... 
 
 
          Steven Berkoff 
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RIURE AMB ELS DOLENTS 
 

 
La maldat ens atrau. Els malvats ens atrauen. Ens agrada comentar els seus actes, analitzar-
los, jutjar-los. Els seguim i els perseguim amb una barreja màgica d’admiració i aversió, 
d’exitació que ens hi fa apropar i de por que ens n’allunya. Ens atrauen com ens atrau qualsevol 
perill, qualsevol possibilitat d’anar més enllà dels límits coneguts i acceptats. Fins on podem 
arribar? Fins on podem “ser dolents” sense comprometre del tot la nostra “humanitat”? I de qui 
n’aprendrem? I si deixem la humanitat de banda, què? Què fa que determinades persones 
puguin dir, com el Satanàs de Milton al Paradís perdut: “Mal, sigues el meu Bé”? 
 
Els segle XX ens va ajudar a corroborar l’opinió dels clàssics: el mal és la pèrdua d’humanitat, 
l’abandonament de la compassió i de qualsevol altre sentiment comunitari, social, solidari, 
amable.  El malvat no veu els altres com a éssers humans, sinó com obstacles que s’interposen 
entre ell i el món, entre la realitat i els seus desitjos, per més irracionals que siguin. Lluita per 
afirmar-se ell mateix, per ser, per guanyar, per imposar la seva voluntat en una cursa imparable 
en què, paradoxalment, la meta és cada cop més lluny. Cada petit triomf, cada fita aconseguida, 
no és res més que l’inici d’una nova cursa. Sense satisfacció final possible, l’espiral del desig de 
poder porta el malvat a voler ser déu, més enllà de tota norma i tota responsabilitat. Massa 
vegades, la maldat i la divinitat s’han confós amb la llibertat absoluta. 
 
La cursa del malvat es desenvolupa en tots els àmbits de la vida quotidiana i en tots els seus 
nivells. En la gran política i en la política de barri, des de Davos a la gestió d’una petita 
empresa, en les relacions laborals, familiars, amoroses... arreu s’organitzen competicions: 
només cal que decidim si hi participem o no. La decisió no és fàcil i tot i que, per sort, la majoria 
de la població decideix no participar-hi. Almenys no a totes les curses. Per a no omplir la 
inscripció, però, necessitem entendre per què n’hi ha d’altres que sí que ho fan. Entendre el mal 
i els malvats.  La psicologia i la psiquiatria, la sociologia, l’economia política, la filosofia moral i  
moltes altres branques del saber i de l’experiència humana malden per explicar-nos-en les 
causes. I conèixer les causes de la maldat és una manera de conjurar-la.  Així, en la majoria 
dels casos, podem arribar a entendre qualsevol monstre –assassí, terrorista, dictador, 
empresari sense escrúpols, polític venut, consultor, violador...- com un individu ferit i desesperat 
que necessita, només, amor, companyia, comprensió i, fins i tot, podem arribar a transformar-lo 
en víctima. Sempre? Aquesta ambivalència que li atorguen els espectadors i fins i tot aquells 
que ha patit els seus abusos, aquesta barreja d’admiració pels seus triomfs i de compassió per 
les seves mancances “humanes” justifica massa sovint, paradoxalment, els actes més 
reprobables.  Avui, per exemple, a Espanya o a Itàlia, els resultats electorals  en són una bona 
prova. 
 
Una altra manera d’entendre el mal i potser de desarmar-lo, és jugar amb ell. Representar-lo.  
Així ho ha fet la humanitat des del principi dels temps i així ho va fer Shakespeare, i no falta qui 
diu que part important de la pervivència de la seva obra es deu a la immortalitat dels seus 
personatges malvats. Els dolents de Shakespeare no caduquen. El públic sembla que no s’ha 
cansat de veure’ls, de gaudir amb ells, d’admirar-los i de rebutjar-los. I els actors sempre estan 
a punt per cedir a la temptació de representar-los. Com el propi Berkoff quan, l’any 1998, va 
escriure i interpretar per primera vegada Shakespeare’s villains. 
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Berkoff explica que, a l’origen de l’obra, s’hi troba la seva voluntat de “jugar” amb Shakespeare.  
Com a actor, volia tenir l’oportunitat de mesurar les seves forces amb els grans personatges 
shakesperians quan volgués i on volgués, sense dependre dels condicionants que suposen les 
grans produccions.  Volia, a més, fer participar l’espectador de les dificultats, els  pensaments, 
les associacions i sensacions que pateix l’actor en el moment d’enfrontar-se als caràcters de 
Shakespeare. Calia triar el material i Berkoff, seguint les seves particulars intuïcions i gustos, va 
optar pels “dolents”: són aquests pesonatges, finalment, els que exigeixen de l’actor el màxim, 
tècnicament, estèticament i, és clar, moralment i humanament. El text de Berkoff obliga l’actor a 
jugar amb Shakespeare, a entrar i sortir dels seus personatges, a apostar cada nit per poder-se 
posar en la pell dels malvats que, sens dubte, furguen en el més profund de la seva consciència 
i en la de l’espectador. Potser és per això que, en explicar-los, l’autor ens els mostra amb humor 
i amb grans dosis d’ironia quan els compara amb la realitat contemporània. El mateix humor i 
ironia que gasta per parlar de l’ofici d’actor.   
 
Manel Barceló, apassionat de Shakespeare i amb la sort d’haver-ne representat uns quants, 
reconegut expert en l’art del monòleg, serà un dels primers a representar el text de Berkoff  ara 
que, després de passejar-lo per mig món, l’autor i director anglès ha ofert la possibilitat a 
d’altres actors de representar-lo. Manel Barceló serà Iago, Ricard III, els Macbeth, Shylock, 
Hamlet, Oberon... Un actor temptat pels malvats, un actor que ha de voler lluitar alhora al costat 
i contra els dolents, que entrarà en uns personatges dels quals costa molt sortir-ne: riurem amb 
ell, veurem amb ell el costat feble dels malvats, les seves contradiccions, però també ens 
ensenyarà la seva força, el seu poder. I tornarem a riure. Deixar de fer de dolent, al teatre i a la 
vida, no és gaire fàcil. 
 
          Ramon Simó 
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UN GÈNERE REINVINDICATIU 
 

Fa molts anys —trenta i escaig— s’estrenava a Catalunya un espectacle de monòlegs: La 
tigressa i altres històries de Dario Fo i Franca Rame. La direcció era de José Antonio Ortega i 
l’actor era qui escriu aquestes lletres: jo, en Manel Barceló. Jove, llavors, inexpert, també, i 
agosarat, ambiciós i temerari. Amb aquell espectacle vaig situar-me en el món teatral. I parlo del 
món teatral globalitzat, perquè durant els vint-i-cinc anys que va durar la nostra dependència 
mútua (ni La tigressa ni jo no podíem viure l’un sense l’altre) vam recórrer mig planeta i vàrem 
viure aquelles històries en escenaris de molts països. L’espectacle va ser un èxit en tota regla, 
va crear vocacions teatrals entre joves espectadors, va provocar crítiques catàrtiques. Tot això 
ho tinc documentat. Així i tot, molta gent considerava que un espectacle d’aquesta mena —un 
actor sol, l’escenari buit, el vestuari únic i uns efectes mínims—, no deixava de ser un recurs 
d’actors desocupats a la recerca d’una producció assequible i poc arriscada econòmicament. 
Una crítica del 1983 assegurava que amb els seus monòlegs, “Dario Fo ha contribuido a sanear 
más economías teatrales en Barcelona que todas las instituciones subvencionadoras juntas”. 
Això es publicava en un temps en què les institucions i la Caixa subvencionaven grups, es 
construïen teatres municipals per tot el territori i començava a emetre TV3. És a dir, quan tot 
feia creure que el sector professional teatral artístic i tècnic per fi assoliria la normalitat per la 
qual feia anys que lluitava. Què no en pensaran ara, d’un espectacle de monòlegs? Ara que les 
retallades i la crisi estan destruint el teixit professional i abocant-nos als temps de 
l’amateurisme? Intentaré desmentir aquesta injusta apreciació. Un actor sol en un escenari no hi 
és com un recurs d’estalvi. I encara puntualitzaré, sibil·lí: no és un recurs d’estalvi quan la seva 
solitud està plenament justificada; quan n’hi ha prou amb un text per aixecar un espectacle. 
Cal molt d’ofici per part de tothom: autor, director, actor, òbviament; i ofici també per part de 
l’espectador. Els dolents (Shakespeare’s Villains) del trinomi Berkoff-Shakespeare-Màrius Serra 
—sí senyor, el nostre traductor— han dotat el Ramon Simó, director, i el Manel Barceló —jo, 
actor ja madur, amb una certa experiència, etc.— de les eines perquè aquest text reivindiqui 
l’existència i la dignitat del gènere del monòleg i el paper de l’espectador com a element 
participatiu de la funció. Actuar o assistir com a públic a la funció d’Els dolents configura una 
entranyable complicitat; la quarta paret s’esfuma i la platea rep i estimula l’apassionada retòrica 
shakespeariana i la mordacitat de Berkoff. El missatge es digereix a l’instant i les emocions 
triguen a esvair-se. Parlo des de l’experiència directa de les prop de cent vint representacions 
que Els dolents compliran en la seva segona estada a Barcelona. En aquest dossier ja heu 
trobat les paraules de Berkoff que expliquen les seves motivacions a l’hora d’escriure el text, 
l’efecte que provoquen els personatges shakespearians sobre els actors i les actrius que els 
interpreten. Heu llegit també les paraules de Ramon Simó sobre Berkoff, sobre el text i sobre 
l’espectacle. Les meves han volgut cenyir-se a l’extraordinària potència d’un gènere que creu en 
el miracle de la imaginació compartida entre l’escenari i la platea. I reivindico també els 
professionals que han contribuït a fer que els elements que sustenten la màgia siguin tan subtils 
com eficaços. El Quico Gutiérrez, que ha creat les llums; el Joan Alavedra, que va crear la 
banda sonora; la Mariel, per vestir els vuitanta-dos personatges amb només dues peces de 
roba; la Soles, que a més de ser l’ajudant de direcció ha tingut la paciència per comptar que 
efectivament són vuitanta-dos els personatges, i aquells que fan que tiri endavant la funció i que 
els papers no anomenen: el Xipi, el Juanjo, el Xavier. Reivindico també la infinita paciència del 
Carles Manrique —ell ja sap a què em refereixo— i el risc que corre la Sala Muntaner i tots els 
teatres del país que produeixen i programen espectacles en temps difícils i amb un IVA 
demolidor; encara que es tracti d’espectacles d’un actor sol, un escenari buit i pocs efectes. A 
tots ells els dedico la funció com també la dedico a l’afició en general. 
 

Manel Barceló 
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LA CRÍTICA HA DIT 
 

Barceló. Sensacional. 

(...) El cor i la ment de l'actor s'instal.len en els malignes més malignes que hi ha en el 

teatre de Shakespeare i la desfilada, sota l'ull vigilant del director Ramon Simó, és 

enlluernadora. (...) Més de 80 papers en una actuacioi trepidan i inoblidable. 

Sensacional.  

Joan-Anton Benach, La Vanguardia 

 

(...) Una estupenda versión de Màrius Serra (Els dolents de Shakespeare), dirigida por 

Ramon Simó, con la que llena cada noche la barcelonesa sala Muntaner.  

(...) la comicidad gamberra y provocadora de Berkoff permite que Barceló despliegue 

sus muchos talentos en un continuo cambio de tonos y registros ... 

(...) Uno sale de Los villanos de Shakespeare con todas las dudas sobre el texto 

apuntadas más arriba pero 

con una certeza absoluta: ha presenciado un descomunal tour de force de Manel 

Barceló de casi dos horas de duración sin mirar el reloj ni por un momento.  

Marcos Ordónez, El País 

 

(...) Fins a 81 personatges desfilen per l'escenari, encara que alguns apareguin 

episòdicament. Barceló llueix la seva bona dicció per al ver, però també per al teatre 

gestual, còmic i dramàtic. No es perdin aquesta exhibició de talent. 

César López, El Periódico 

 

 

…La desfilada és magnífica. Subjugadora. I no tan sols ens captiva i ens diverteix el 

treball superb de Barceló. Dirigida sàviament per Ramón Simó, l’obra aporta les 

mirades crítiques de Berkoff que ens permeten d’entendre millor Shakespeare. 

Es pot demanar més? 

Joan-Antón Benach. El Temps 

 

A Manel Barceló li escau la solitud de l’escenari. Necesita molt poc per captar l’ateatro 

Cervantes nos acerca una propuesta más que interesante. Vvale la pena acercarse al 

teatro lo más pronto posible porque Los Villanos tiene programadastenció del públic: 

una mica de Shakespeare i molt talent personal (…) Histrió quan convé, però també 

contingut –un actor que és tot veu-quan el malvat es confessa a la imperible escriptura 

de Shakespeare. 

Juan Carlos Olivares. Time Out- Barcelona 

 

(…) la peça ofereix un indubtable material per el lluïment d’un actor, i Manel Barceló, 

que ja havia afrontat amb éxit peçes d’aquest tipus com ara La Tigressa de Dario Fo, o 

Shylock, de Gareth Armstrong, és l’encarregat de transfomar-se devant els nostres ulls 

en les mil facetes del mal imaginades per Shakespeare en aquets personatges. 

 

Marc Rosich. Butxaca de Barcelona 
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(…) Un muntatge que se sustenta exclusivament  en la perícia actoral del intèrpret i un 

text: extens, ben lligat (…) amb incursions en els recargolats monòlegs shakesperians 

(…) 

 

A. Doral. Diari D’Andorra 

 

(…) Tras su jocosidad gamberra, su entrar y salir de este o aquel personaje, se encierra 

un rendido homenaje al arte de actuar, homenaje que se vuelve superlativo de la mano 

de Manel Barceló, cuyo trabajo está en muchas ocasiones bastante por encima del 

texto. Su trabajo es, de hecho, el principal atractivo de la función. Es muy difícil 

maniobrar entre un continuo cambio de tonos y registros, agarrar en sólo unos 

segundos la pulsión íntima de un personaje y ser capaz de mostrarla con convicción. 

Manel Barceló lo hace. Su Ricardo III o su Shylock son espléndidos y despliega un 

enorme potencial de recursos mímicos y gestuales (…) 

 

Joaquín Melguizo. Heraldo de Aragón- Zaragoza 

 

(…) Aparecen muchas e ingeniosas anécdotas a partir de una comunicación directa con 

el público. Comunicación que se transforma en un santiamén (he ahí el drama) en 

soñados (los villanos del célebre autor) papeles para que el distanciamiento anterior se 

vuelva emoción y atmósfera shakesperiana. 

Pero todo esto queda en el papel si no vemos a un actor de altura y camaleónico. Manel 

Barceló lo es. Bajo la dirección de Ramón Simó, supera incluso algunas debilidades del 

texto. Nos deslumbra y encandila siempre con su variedad de tonos y registros. Y sin 

dejar de lado su faceta cómica, es en los monólogos donde se la juega, y donde 

despliega una enorme potencia, eficacia, verismo y dicción para crear “los mayores 

hijos de puta de la literatura universal” (…) 

 

Enrique Herreras. Levante Valencia 

 

(...)Hay momentos para todo, pero sobretodo para disfrutar del texto y de cómo lo deja 

ir Manel Barceló, liberando su gestualidad más animal, siendo el hombre de las mil 

caras e impostando su voz de muchas maneras diversas con una dicción para el verso 

perfecta. Aprovechen para ver a este animal único, esta especie exótica 

 

Martí Figueras Martínez publicat on line 24 de març 2012 

 

(...) Un autèntic tour de force interpretatiu (aplaudim també des d’aquí la creativa 

direcció de Ramon Simó) que desplega tots els recursos d’expressivitat corporal, facial i 

verbal inventats i per inventar, amb un domini de l’escena que multiplica punts de vista, i 

una habilitat gairebé esquizofrènica per al canvi de registre, que fa de l’histrionisme un 

aliat que marca pautes i ritmes, que mai no confon ni despista, i a cop d’estridència 

gestual manté sempre alerta i atent l’espectador. Un públic bocabadat que accepta les 

regles d’un joc que oscil·la entre el fictici univers literari i la lliçó teatral impartida in situ 

de forma tan brillant com visceral i propera per aquest actor “britànic” tan català 

Javier Matesanz Fanteatre 
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(...)el text és un monòleg on Berkoff parteix de la presentació de tot una sèrie de 

personatges de Shakespeare, el comú denominador dels quals és la maldat. A partir 

d’aquest punt, l’autor engega una reflexió genèrica i caòtica –en el millor sentit del 

terme– sobre l’ésser humà en particular i sobre el fet teatral en general: actors, mètode, 

crítics, autors…, res del que configura tot univers dramàtic s’escapa de la mirada crítica, 

divertida, cínica, incisiva i punyent del dramaturg britànic, el qual etziba sense embuts 

al públic els seus pensaments teatrals per tal de provocar-hi una reflexió -que brechtià 

que és aquest concepte de l’espectacle!-, sempre “a partir de” i “per arribar a” la mare 

dels ous de tot plegat: William Shakespeare, és a dir, el centre, la síntesi, a partir d’on 

gira la concepció global del teatre per a Berkoff i, de fet, per a tota la tradició teatral 

britànica! 

I si el sentit del text i la intencionalitat del seu teatre van en aquesta direcció, no podrien 

haver trobat millor equip per traslladar aquest esperit sobre l’escena catalana que 

l’esmentat trio Serra-Simó-Barceló. Meravellosa traducció-adaptació de Màrius Serra, 

“berkoviana-brookiana” direcció de Ramon Simó i una extraordinària interpretació d’un 

camaleònic i apassionat/apassionant Manel Barceló. En definitiva, un distret, 

alliçonador i interessantíssim homenatge al teatre a partir dels malvats shakespearians, 

uns personatges tan polièdrics com polièdrica és la interpretació d’un Barceló capaç 

d’abocar sobre l’escena “el millor del pitjors” en una sensacional i intensa marató 

interpretativa en solitari d’una hora i mitja de durada. 

Si podeu, doncs, no us perdeu pas Els dolents perquè de ben segur que, a més de gaudir 

d’un molt bon espectacle, començareu a llegir (o rellegir) Shakespeare compulsivament 

tan bon punt acabi l’obra… 

 

Jordi Vilaró Notícia de Berkoff i Els Dolents de Shakespeare 03/04/2012 

 

(…) Barceló eligió distanciarse de la versión original del autor y lo derivó más hacia su 

estética, jugando mucho más con la ironía y el sarcasmo como forma de vinculación 

con sus villanos. Permanentemente el actor ingresa en el universo isabelino buscando 

un entrecomillado que nos permita observar la construcción de dichos personajes (…) 

aquél espectador que disfrute de actores intensos, con gran capacidad histriónica y 

mucha llegada a la platea, no debería perderse alguna de las funciones que le quedan 

en Buenos Aires. 

 

Federico Irazábal. La Nación Buenos Aires 

 

(…) Salvo por algunas proyecciones que se reflejan en enormes telones y el ropaje que 

remite al período isabelino, la puesta de Ramón Simó es fiel a la original: un marco 

ascético, buena iluminación y los recursos de Manel Barceló que son muchos y buenos. 

(…) la obra es una buena oportunidad para que todo el público, especialmente los 

jóvenes interesados en desarrollar una carrera dentro del amplio mundo de las tablas, 

reciban una masterclass del fascinante mundo Shakesperiano. 

 

Jorge Luis Montiel.  Clarín Buenos Aires 
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(…) El trabajo de Manel Barceló, el catalán de gira en nuestro país, alcanza una 

precisión asombrosa. Es notable cómo el texto se le amoldó al cuerpo (…) subido al gran 

escenario del Cervantes únicamente acompañado de su voz y de su cuerpo, completa 

los vacíos sin esfuerzo, e incluso impresiona sentir la intimidad que genera en el público 

si se tiene en cuenta la dimensión del teatro. (…) Vale la pena acercarse al teatro lo más 

pronto posible porque Los Villanos tiene programadas sólo siete funciones y gracias a la 

calidad del espectáculo, las entradas empiezan a escasear. 

 

Tamara Nabel. GEOteatrals Buenos Aires 

 

(…) La versión en español que acaba de presentar el actor barcelonés Manel Barceló en 

el Teatro Nacional Cervantes(por siete únicas funciones) brindó la posibilidad de 

apreciar más en detalle esta histriónica masterclass que en clave de stand up presenta y 

analiza a los personajes más malvados de Shakespeare (…) Los fragmentos de escenas 

Shakespearianas resultan meramente ilustrativos en relación a las variantes 

caricaturescas con las que Barceló hace reír al público. Su calidez y simpatía atraviesan 

todas las barreras. 

 

P. E. Ambito Financiero Buenos Aires 
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GIRA REALITZADA 
 
 

L'espectacle ha realitzat 120 actuacions i ha visitat 48 ciutats 
 
 
2011 
- Girona/Temporada Alta, 7/11/2011. ESTRENA 
 
2012 
- Manresa 
- Banyoles 
- Viladecans 
- Montcada i Reixac 
- Barcelona/Temporada Sala Muntaner 
- Avilés 
- Badalona 
- Igualada 
- Santa Coloma de Gramenet 
- Argentona 
- Castellar del Vallès 
- Palau-Solità i Plegamants 
- La Garriga 
- Cornellà de Llobregat 
- Vic 
- Andorra la Vella 
- Cardedeu 
- Castellbisbal 
- Figueres 
- Vilanova 
- L'Hospitalet de Llobregat 
- Lliça de Vall 
- El Prat 
- Palma de Mallorca 
- Tarragona 
- Reus 
- Sant Boi de Llobregat 
- Vandellòs-L'Hospitalet de l'Infant 
- Premià de Mar 
- Alcalá de Henares 
- Pineda de Mar 
- Canovelles 
- Cervera 
- Barberà del Vallès 
- Sant Cugat 
- Parets del Vallès 
- Zaragoza 
- Vilafranca 
- Celrà 
- València 
 
2013 
- Málaga 
- Ripollet 
- Barakaldo 
- Cerdanyola 
- Granada 
- Buenos Aires (Argentina) / Temporada Teatro Nacional Cervantes 
- Sevilla 
- Sala Muntaner Barcelona 
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FITXA ARTÍSTICA 
 
 
 
 
Text original   Steven Berkoff 
Traducció   Màrius Serra 
 
Direcció i escenografia Ramon Simó 
Ajudant de direcció  Soles Velázquez 
 
Intèrpret   Manel Barceló 
 
Música original  Joan Alavedra 
Disseny vestuari  Mariel Soria 
Disseny il·luminació  Quico Gutiérrez 
 
Direcció producció  Carles Manrique (Velvet Events) 
Direcció tècnica  Xavier Xipell “Xipi” 
 
Fotografia   David Ruano 
 
Distribució   Bitò Produccions 
    Elena Blanco 
    Tel. 93 241 82 88 
    elena.distribucio@bitoproduccions.com 
   
 
 
 
 
Durada 1h. 30 min. 
 
 
 

 
 

Producció  
 

SALA MUNTANER 
  

col·laboració 
Festival Temporada Alta 2012 

Atrium Viladecans  
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Ramon Simó, director 
 
Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona.  
Professor de les especialitats d’Interpretació i Direcció Escènica de l’Institut del Teatre de 
Barcelona, en el qual va desenvolupar durant tres anys (1989-91) el càrrec de Cap del Centre 
d’Investigació, Documentació i Difusió (CIDD). 
Director Artístic de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega en les edicions de 1996-97-98.  
Ha format part del Consell Assessor del Teatre Nacional de Catalunya (cap del Comitè de 
Lectura) entre els anys 1999 – 2006. 
Cap d’Especialitat de Direcció i Dramatúrgia de l’Institut del Teatre. 
Com a director i escenògraf, ha desenvolupat la seva activitat artística tant en el teatre públic -
diversos muntatges produïts pel Centre Dramàtic de la Generalitat, el Teatre Nacional 
Catalunya, Centro Dramático Nacional i coproduccions amb d’altres Institucions i Festivals- com 
en el privat -El Teatro Fronterizo-Sala Beckett, Focus, CIRTA i altres companyies i grups 
musicals-. 
Com a intèrpret, ha estrenat quatre espectacles amb el quintet Lisboa Zentral Cafè i ha 
enregistrat el disc Almanac. 
Ha publicat assajos (La Retòrica de l’emoció; Stanislavski. La tècnica de l’actor), articles ( El 
Público, Pausa, El Viejo Topo, Escena, etc.), versions d’obres (Lo canonge Ester Convidafestes; 
Jordi Pere Cerdà: Quatre dones i el sol) i ha prologat diverses obres, com ara l’edició catalana 
del Teatre Complet de Samuel Beckett. 
 
Treballs de direcció: 
 
• Ball de Titelles de Ramon Vinyes.TNC2012 
• 4 acords. Concert teatralitzat amb Bruno Oro. Teatre Romea. 2012  
• Els Dolents (Shakespeare’s Villains) de Steven Berkoff. Temporada Alta. Sala Muntaner. 2012  
• “Copenhaguen” de Michael Frayn. TNC 2011 
• El bosc de Daniela Feixas. Sala Beckett. 2011 
• Petita feina per a pallasso vell de Matéï Visniec. CAET. Sala Muntaner. 2010 
• La Dama de Reus d’Ambrosi Carrión. TNC Sala Petita. 2008 
• Umbra. Espectacle de màgia de Sergi Buka. TNC Sala Petita. 2008 
• Arcàdia de Tom Stoppard. TNC Sala Petita. 2007 
• L’altra guerra d’Elsa Solal. Villarroel Teatre. 2007 
• Aigües encantades de Joan Puig i Ferreter. TNC Sala Gran. 2006 
• Fuente Ovejuna de Lope de Vega. TNC Sala Gran. 2005 
• Cara de plata de Valle Inclán. CDN Teatro María Guerrero. Madrid. 2005 
• Calígula d’Albert Camus. TNC Sala Petita. 2004 
• 11 setembre 2001/Les troianes de Michel Vinaver. TNC Sala Petita. 2002 
• Escenes d’una execució de Howard Barker. Dir. Ramon Simó. TNC Sala Petita. 
2002. Gira per Catalunya i Espanya i reposició al TNC el 2003. 
• Codirecció de Ricard G. Peces d’Amor i de Guerra 1. Sala Beckett. 2000 
• Col·labora amb Joan Grau en la direcció de ¿Bailamos? de Sèmola Teatre. 
Festival de Poznan i Mercat de les Flors-Grec 2000 
• Dulce Mal, òpera electroacústica d’Eduardo Polonio. Producció: Acteon. 
Festival Internacional de Música Contemporània d’Alacant. 1999 
• Mort-Home, sobre textos i poemes de H.Müller. Teatre Lliure. Festival 
Internacional de Teatre Visual i de Titelles de Barcelona. 1998 
• Combat de Carles Batlle. Estrenada a la Sala Beckett de Barcelona. 1998 
• Camino de Nueva York. Producció d’Artenbrut i Grec 97. Sala Muntaner 
• Happy End de Bertolt Brecht i Kurt Weill. Producció de Canteatre i El 
Magatzem (Tarragona). Estrenada al teatre Metropol. 1997 
• Esperanto de Joan Grau. Sèmola Teatre. Col·laboració en la versió estrenada a 
la Fira de Tàrrega. 1997, i codirecció en la presentada al TNC el 1998 
• Zigurat de Zotal teatre. Col·labora en la direcció amb Helena Castelar. 1997 
• Les Escorxadores de S. Daniels. Cia Les Escorxadores-Mercat de les Flors. 1995 
• Harry´s Christmas-El Nadal de Harry de Steven Berkoff. Sala Beckett. 1994 
• Nus de Joan Casas. Centre Dramàtic de la Generalitat. T. Poliorama. 1993 



 

ELS DOLENTS (Shakespeare's Villains), de Steven Berkoff   

• Homenatge a Joan Miró de J. Brossa i Mestres-Quadreny. F. Miró. 1993 
 
 
• El Vagabund d’Enzo Cormann. Sala Beckett. 1993 
• Restauració d’Eduardo Mendoza. Teatre Mossoviet, Moscou. 1992 
• Brossiana de Brossa. Mercat de les Flors-Festival de Otoño de Madrid. 1991 
• Infimitats de Francesc Pereira. CDGC. Teatre Romea. 1991 
• Quatre dones i el sol de Jordi Pere Cerdà. CDGC. Teatre Romea. 1990 
Premi Serra d’Or al millor espectacle. 1990 
• Perdida en los Apalaches de José Sanchis Sinisterra. Coproducció del Teatro 
Fronterizo i Centre Dramàtic de la Generalitat Valenciana. 1990 
• Elsa Schneider de Sergi Belbel. CDGC. Teatre Romea. 1989 
 
 
Alguns dels seus treballs destacats com a escenògraf més recents: Bashir Lazhar 
d’Evelyne de la Chenelière. Dir. Magda Puyo. Sala Beckett. 2010; Antílops de 
Hennig Mankell. Dir. Magda Puyo. TNC Sala Petita. 2009; Su seguro servidor, 
Orson Welles. Dir. Esteve Riambau. Teatre Romea. Grec 2008; Nunca estuviste tan 
adorable de Javier Daulte. Dir. J. Daulte. La Villarroel. 2008; Espectres d’Ibsen. 
Dir. Magda Puyo. Teatre Romea. 2008; Umbra de Sergi Buka. Dir. Ramon Simó. 
TNC Sala Petita. 2008; Tren de somnis de Jordi Sabatés. Dir. Joan Font. TNC Sala 
Tallers. 2007; Intimitat de G. Izcovich, a partir de H. Kureishi. Il·luminació i 
escenografia. Dir. Javier Daulte. La Villarroel. 2007; Gorda de Neil LaBute. 
Escenografia i imatge. Dir. Magda Puyo. Teatre Villarroel. 2006; Animales 
Nocturnos de Juan Mayorga. Escenografia i il·luminació. Dir. Magda Puyo. Sala 
Beckett. Grec 2005; Antígona de Jordi Coca. En col·laboració amb Toni Rueda. 
Dir. R. Simó. Teatre Lliure. 2003; Tractat de blanques d’Enric Nolla. Escenografia 
i il·luminació. Dir. Magda Puyo. Sala Beckett. 2002; Una vida de teatre de D. 
Mamet. Dir. Rafel Duran. Teatre Malic. Grec 2001; La mare Coratge i els seus fills 
de B. Brecht. Dir. Mario Gas. TNC Sala Gran. 2001. 
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Manel Barceló, actor  
 
Nascut el 19 de gener de 1953 a Barcelona, a la barriada del Poble Sec.    
L’any 1978, funda junt amb en Pep Bou el grup Pa de Ral dedicat al teatre infantil. El 1979 
s’incorpora a la companyia Els Joglars amb l’espectacle “l’Odissea”. En tots aquests anys ha 
exercit com actor, director, autor dramàtic, guionista de programes de televisió i d’historieta. 
 
 
Com autor ho és de sis espectacles tots ells estrenats. 
• Quatre i repicó 
• All talking, all singing, all dancing, all Gershwin 
• La gorgona sentimental 
• Cabaret per la guerra de Bòsnia 
• Un astronauta udola la lluna 
• Els Contes del sr. Nil. 
 
Teatre 
 
 
-Flames a La Fosca Textos de Salvador Espriu i Bartomeu Rosselló-Pòrcel (2013) 
Direcció: Teresa Vilardell 
-Els baixos fons (2012) de Màxim Gorki. Direcció: Carme Portaceli 
-Els dolents (Shakespeare’s Villains) (2011) one–man-show de Steven Berkoff. Direcció: Ramon 
Simó 
-Julieta y Romeo (2011) deW. Shakespeare Direcció: Marc Martínez 
- L’auca del sr. Esteve (2010) de Santiago Rusiñol. Adaptació de Carme Portaceli i Pablo Ley. 
Direcció: Carme Portaceli 
- La lección (2009)d’Eugène Ionesco. Teatro Español. Direcció: Joan Maria Gual. 
- Ricard II (2009) de William Shakespeare. Direcció Carme Portaceli 
- La Dama de Reus (2008) d’Ambrosi Carrion. Direcció: Ramon Simó. 
- Què va passar quan la Nora va deixar el seu home (2008) d’Elfriede Jelinek. Direcció: Carme 
Portaceli 
- La sorra i l’acadèmia (2007) de Joan Brossa, dirección: Jordi Faura i Abel Coll 
- Trànsits (2007) de Carles Batlle, dirección de Magda Puyo 
- Hamlet, el dia dels assassinats (2007) de Bernard- Marie Koltes, dirección: Paco Azorín 
- Els contes del sr. Nil (2006) de Manel Barceló direcció de Pep Bou. BeNeCé. 
- Aigües encantades (2006) de Puig i Ferreter, direcció de Ramon Simó. Teatre Nacional de 
Catalunya 
- La pell en flames (2005) de Guillem Clua, direcció de Carme Portaceli 
- Hedda Gabler (2004) d’Henrik Ibsen, direcció de Rafa Calatayud 
- Un enemic del poble (2003) d’Henrik Ibsen, direcció de Carme Portaceli 
- Antígona (2003) de Jordi Coca, dirigit per Ramón Simó 
- Ran del camí (2002) d’Anton Pavlov Txèkhov dirigit per Joan Castells 
- Shylock (2.000) de Gareth Armstrong dirigit per Luca Valentino. 
- La cita (1998) de Lluïsa Cunillé dirigit per Xavier Albertí. 
- Els pirates (1997) de Gibert & Sullivan dirigit per Joan Lluís Bozzo. Dagoll Dagom. 
- One for the road (1996) d’Harold Pinter, dirigit per Lluís Miguel Climent. 
- Les alegres casades de Windsor (1994), de William Shakespeare, dirigit per Carme Portaceli. 
- La tigressa i altres històries (1983) de Dario Fo dirigit per José Antonio Ortega. 
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Televisió 
 
-Alatriste (en fase postproducció) Realitzadors: Enrique Urbizu, Salvador Calvo,... 
- Gran Nord. Sèrie per a TV3. Temporades 2012-2013 Realitzadors: Jesús Font i Maria Almagro 
- Gavilanes. Sèrie per Antena 3. Diversos realitzadors 
- 23 F. El día más difícil del Rey. Realització: Sílvia Quer   
- Serrallonga (2007). Realització: Esteve Rovira 
- El pallasso i el Fhürer (2007) Realització: Eduard Cortés 
- El cor de la ciutat (2005-2006) Telenovel.la. Diversos realitzadors 
- Els contes del Sr. Nil (2004) per al programa Què Non?. A la Xarxa de Televisions Locals. 
Realització: Amparo Solís 
- Carta Mortal (2003) Realització: Eduard Cortés 
- Sara, (2003). Realització: Sílvia Quer 
- Mònica. (2003) Realització: Eduard Cortés 
- Des del balcó, (2.001). Realitzador: Jesús Garay. 
- Carles, princep de Viana. Realització: Sílvia Quer. 
- Laberint d’ombres (1999) 
- Sitges (1997) Realitzador: Eduard Cortés. 
- Quico (1993) Realitzador: Eduard Cortés 
- QUI? (1990) Sèrie dramàtica realitzada en directe. Director: Pere Planella. Realitzador: Jordi 
Roure. 
- Aquelarre (1987) de la sèrie Crònica negra. Realitzador: Ricard Reguant 
 
 
Cinema 
 
- Linko (2008) Director: David Valero  
- Forasters (2008) Director: Ventura Pons. 
- Vicky, Cristina, Barcelona (2007) Director: Woody Allen 
- El coronel Macià (2007) Director: Joseph Maria Forn 
- Salvador (2006) Director. Manuel Huerga 
- Des del balcó (2.000) Director: Jesús Garay 
- La quinta del porro (1980) Director: Francesc Bellmunt 
 
 
Premis 
 
2008 Premi Butaca al millor actor de repartiment per Què va passar quan la Nora va deixar 
el seu home  
 
2003, Premi Honra do Festival de Almada (Lisboa) per Shylock. 
 
2000, Premi Ciutat de Barcelona a les Arts Escèniques per la seva magnífica interpretació a 
l’obra Shylock de Gareth Armstrong dirigit per Luca Valentino”. 
 
Ha rebut en dues ocasions el premi “Aplaudiments Sebastià Gasch” que concedeix el FAD, el 
1981 per Quatre i repicó i el 1996 per Cabaret per la guerra de Bòsnia. 
 
 
Pedagogia 
 
Professor de teatre durant tres anys (1984-1987) a l’Aula de Cultura de Sant Josep de 
l’Hospitalet de Llobregat. Ha impartit cursos a Caracas, Managua, al Teatro Municipal San 
Martín de Buenos Aires i a Montevideo. 
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Guionista 
 
Escriu guions d’historieta per la dibuixant Mariel a las sèries Mamen, Páginas infernales, de la 
revista El Jueves,; Night & Day, Quel.lo per El Periódico de Catalunya, i Federica per La 
Vanguardia. 
 
Ha escrit guions de ràdio: Remei de dia, Remei d’estiu i per la televisió a la Revista de 
l’espectacle i al programa de música popular Rodasons 
 
 

Màrius Serra, traductor 
 
 

Màrius Serra (Barcelona, 1963) és escriptor. Les seves creacions giren al voltant de la literatura, 
la comunicació i el joc. La seva obra literària ha estat guardonada amb els premis Ciutat de 
Barcelona, Serra d’Or, Lletra d’Or, Octavi Pellissa, FEC, Ramon Llull i Aspid per llibres de no 
ficció com De com s’escriu una novel·la (Empúries, 2004) o Quiet (Empúries, 2008), novel·les 
com Mon oncle (Proa, 1996) o Farsa (Planeta, 2006), els relats de La vida normal (Proa, 1998) 
o l’assaig de ludolingüística Verbàlia (Empúries, 2000 i 2011). 
 
Ha publicat més de set mil mots encreuats, tres mil articles, deu llibres de narrativa i quatre de 
ludolingüística. Les seves obres han estat traduïdes al castellà, l'italià, el romanès, el coreà, 
l’alemany i l’anglès.  
 
Ha traduït al català obres d’Edmund White, Tom Sharpe, Groucho Marx, Jayne Anne Philips, 
Matthew Kneale, Joe Brainard o Tom Stoppard.  
 
Va rebre el XVI Premi de la Crítica Teatral de Barcelona 2006-2007 per la seva traducció 
d’Arcàdia, de Tom Stoppard, representada al TNC. 
 
Col·labora a La Vanguardia, l’Avui, TV3 i Catalunya Ràdio. Més informació a 
www.mariusserra.cat 
 


