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Presentació	

Decadència,	muntatge	escrit	per	Steven	Berkoff	i	dirigit	per	Glòria	Balañà,	és	

una	comèdia	que	fa	un	retrat	crític	i	carregat	d’humor	negre	de	la	classe	dirigent,	del	
pensament,	 vicis	 i	 amoralitat	 que	 sostenen	 el	 seu	 estil	 de	 vida	 alineat	 amb	 el	
sentiment	neoconservador.	Carles	Martínez	i	Míriam	Alamany	són	els	intèrprets	de	la	
proposta,	 escrita	 per	 un	 autor	 capaç	 d’expressar	 escènicament	 la	 violència	 social	 a	
través	 d’un	 teatre	 ferotge	 i	 obscè	 perquè	 revela	 allò	 que	 l'escena	 social	 tracta	
d'emmascarar.	Enfant	terrible	de	la	dramatúrgia	britànica,	Berkoff	és	també	l’autor	de	
Com	els	grecs,	ambientat	a	l’Anglaterra	degradada	de	Tatcher,	que	s’ha	pogut	veure	al	
Teatre	Lliure	aquest	any	sota	la	direcció	de	Josep	Maria	Mestres.		

4	



Steven	Berkoff	

Autor	imprescindible		
de	la		

dramatúrgia	britànica		
del	segle	XX	
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Breu	biografia	

Steven Berkoff va néixer a Londres el 1937.  
 
Després d'estudiar art dramàtic i mim a Londres 
i París (Lecoq), va actuar amb diferents 
companyies de repertori i el 1968 va formar el 
London Theatre Group (L.T.G.) La seva primera 
producció professional va ser In the Penal 
Colony, una adaptació d'un conte breu de Kafka. 
La seva primera obra original fou East, que es 
va presentar al Festival d'Edinburgh el 1975.  

 Altres obres seves són West, Decadence, 
Greek, Kvetch, Sink the Belgrano, Messiah: 
Scenes from a Crucifixion, The Secret Love Life 
of Ophelia, Harry's Christmas, Massage, Sturm 
und Drang, Acapulco, Br ighton Beach 
Scumbags, Bow of Ulysses i Ritual in Blood. I 
també ha escrit i interpretat la seva trilogia de 
solos a teatres de tot el món: One Man, 
Shakespeare's Villains i Requiem for Ground 
Zero. 

 Entre les moltes adaptacions que Berkoff 
ha creat per a l'escena hi ha Metamorphosis i	

The trial de Kafka, Agamemnon d'Èsquil,  i La 
Caiguda de la casa Usher de Poe. 		
	

Ha dirigit i ha girat produccions de Shakespeare 
(Coriolà, Ricard II, Hamlet i Macbeth) i també 
Salomé d'Oscar Wilde. Les seves obres i 
adaptacions s'han representat en molt països i 
en molts idiomes. 
 
Steven Berkoff ha actuat en pel·lícules de renom 
molt diverses: A Clockwork Orange, Barry 
Lyndon, Octopussy, Beverly Hills Cop, Rambo, 
Under the Cherry Moon, Absolute Beginners, 
The Krays, i darrerament a The Tourist, entre 
altres. El 1994 va dirigir i coprotagonitzar 
juntament amb Joan Col l ins la versió 
cinematogràfica de la seva obra Decadence. 
 

A part de teatre, ha publicat històries breus, 
diaris de les seves produccions (I am Hamlet, 
Meditations on Metamorphosis i Coriolanus in 
Deutschland), escrits de viatge, poesia i la seva 
autobiografia, Free Association. 
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STEVEN	BERKOFF	

'El	fin	de	siglo	es	como	una	montaña	que	la	burguesía	intenta	escalar	para	plantar	en	la	cima	su	pequeña,	
rota	y	sucia	banderita.	Lo	que	percibo	es	que	hay	un	gran	movimiento	para	revaluar	el	significado	que	
tienen	los	valores	en	la	vida	del	hombre.	Existen	sistemas	alternativos,	maneras	más	creativas	de	
administrar	el	dinero.	Creo	que	debemos	concentrarnos	en	mostrar	nuestra	cara	y	decir	«aquí	estamos».	
Es	nuestra	gran	oportunidad	para	no	caer	en	la	desesperación'.		
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DECADÈNCIA	(1981)	

	
	

 

Una	 parella	 d’amants	 rics	 viu	 en	 un	 estat	 d'èxtasi	 permanent,	 consumint	
òpera,	 llagostes,	 caviar,	 alcohol	 i	 sexe	 sense	 parar.	 Quan	 no	 hi	 ha	 festes,	
s'avorreixen	i	cacen	per	distreure’s,	per	passar	els	diumenges,	per	descansar	
del	sexe	sense	deixar	el	plaer	 i	 l’excitació	que	els	proporciona	la	caça.	No	hi	
ha	res	més	al	món.	No	importa	res	més	que	el	seu	paradís	i	les	seves	preses.		

	

Helen	i	Steve	viuen	el	seu	idili	fins	al	final,	i	l’obstacle	que	podria	destruir-los,	
encarnat	 en	 els	 patètics	 Sybil	 i	 Les,	 no	pot	 amb	ells.	Un	 cop	més,	 el	 triomf	
decadent	de	la	classe	benestant,	el	triomf	del	diner	i	del	poder.	
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DECADENCE	-	film		
(imatge	del	film,	dirigit	per	Steven	Berkoff,	interpretat	per	ell	mateix	i	Joan	Collins.	1994)	
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El	Teatro	de	Steven	Berkoff:	
el	rugido	de	la	bestia	
	
per	Jorge	Dubatti		

	

[…]	En	Decadencia,	Berkoff	construye	una	 imagen	negativa	de	
la	 alta	 burguesía	 inglesa,	 con	 el	 objetivo	 de	 enfrentar	 -por	
extensión-	a	la	clase	dirigente	de	Gran	Bretaña	y	-en	particular-	
al	conservadorismo	de	Thatcher,	su	liberalismo	a	ultranza	y	su	
antisocialismo.	El	título	de	la	pieza	sintetiza	esa	visión	negativa	
de	 Berkoff.	 La	 decadencia	 de	 los	 gobernantes	 es	 extensible	
metafóricamente	al	estadio	histórico	de	la	Inglaterra	toda,	y	en	
otra	escala	a	 la	Europa	en	 la	que	ya	se	vislumbra	con	certeza,	
diez	años	antes	de	la	caída	del	Muro	de	Berlín	y	la	disolución	de	
la	URSS,	la	crisis	de	representatividad	mundial	de	la	izquierda	y	
el	auge	de	 los	discursos	mesiánicos	de	 la	postmodernidad	y	 la	
nueva	 derecha	 internacional.	 A	 partir	 de	 las	 relaciones	 del	
matrimonio	de	Sybil	y	Steve	con	sus	respectivos	amantes	–Les	y	
Helen-,	 Berkoff	 distingue	 dos	 niveles	 sociales	 internos	 a	 la	
burguesía:	 uno	 tradicional,	 de	 “linaje”,	 heredado	 de	 padres	 a	
hijos	(al	que	pertenecen	Helen	y	Steve),	y	otro	producto	de	 la	
movilidad	social,	fruto	del	trabajo	y	el	ascenso	gracias	al	dinero	
(el	correspondiente	a	Sybil	y	Les).	La	distinción	vale:	el	primero	
se	 caracteriza	 por	 su	 corrupción	 e	 improductividad,	 pero	
también	 por	 su	 “clase”,	 por	 su	 naturaleza	 atractiva	 y	
“encantadora”,	que	sin	esfuerzo	manifiesta	superioridad	sobre	
los	otros	hombres.		
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El	Teatro	de	Steven	Berkoff:	
el	rugido	de	la	bestia	
	
per	Jorge	Dubatti		

	
El	 segundo	aspira	a	 ser	 igualmente	parasitario	y	 corrupto,	
pero	resulta	burdo,	tosco,	brutal,	sin	el	encanto	del	otro.			
El	 segundo	odia,	 envidia,	 compite	 y	 sueña	 con	volverse	el	
primero,	 porque	 como	 dice	 Eddy	 en	 Greek:	 “lo	 que	 este	
mundo	 anhela	 es	 el	 poder,	 la	 clase	 y	 la	 forma”.	 Berkoff	
cumple	 una	 función	 desenmascaradora	 no	 sólo	 de	 la	
reacción	 antiizquierdista	 del	 thatcherismo,	 sino	 también	
del	pensamiento	racista,	xenófobo	y	sectario,	antisemita	y	
antiirlandés,	 propio	 de	 la	 alta	 burguesía.	 Desenmascara	
además	formas	de	educación	e	impugna	la	dinámica	de	los	
vínculos	 familiares.	 Los	 dos	 niveles	 son	 mostrados	 “de	
puertas	 adentro”,	 en	 cuartos	 privados,	 los	 personajes	
aparecen	 en	 su	 intimidad,	 puestos	 en	 evidencia	 en	 sus	
pensamientos	 y	 ética	 detrás	 de	 una	 “cuarta	 pared”	
invisible:	allí	son	seres	feroces,	agresivos,	cínicos,	brutales,	
malhablados,	groseros,	irónicos,	malintencionados,	sin	una	
pizca	 de	 amor	 hacia	 el	 prójimo,	 dotados	 de	 una	 violencia	
suprema.	 Berkoff	 devela	 esa	 intimidad	 como	 obscenidad,	
es	 decir,	 como	 aquello	 que	 no	 debería	 ser	 mostrado	 en	
escena:	el	teatro	revela	aquello	que	se	trata	de	ocultar	en	
la	escena	social.	
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decadent		
[del ll. *decadens, -ntis, participi present del ll. *decadĕre, íd., der. del 
ll.	cadĕre	'caure']	
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decadència		

[1803;	de	decadent]	
f		1	1	Acció	de	decaure;		
		
		
2	l'efecte.	La	decadència	de	l'imperi	
Romà.		
	
2	SOCIOL/HIST	Procés	de	debilitament	
d'un	sistema	social	com	a	conseqüència	
del	desenvolupament	progressiu	i	la	
consolidació	de	nous	elements	antitètics	
que	preparen	el	canvi	social	i	configuren	
un	nou	sistema	social.		
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Decadència	avui	
	

Decadència	 fa	 referència	 no	 a	 la	 decadència	 física	 sinó	 a	 la	 decadència	 moral	 d’uns	
personatges	basats	en	figures	reals,	la	burgesia	i	la	reialesa	britànica;	a	la	decadència	d’uns	
valors	 socials	 i	 polítics	 representats	 per	 l’alta	 burgesia,	 els	 aristòcrates,	 els	 poderosos,	 la	
classe	alta,	en	definitiva;	no	perquè	hagi	d’extingir-se,	ben	al	contrari,	sinó	perquè	es	manté	
amunt	gràcies	a	la	separació	cada	vegada	més	gran	entre	rics	i	pobres,	entre	els	que	viuen	
de	 manera	 corrupta,	 impune	 i	 luxuriosa	 i	 els	 que	 treballen	 per	 viure	 dignament	 o	 són	
explotats	per	sobreviure.		

Decadència	d'un	món	i	una	societat,	l'alta	societat,	acomodada	i	frívola,	culta	i	vacua,	rica	i	
banal.	I,	malgrat	tot,	la	humanitat	sembla	que	vol	ascendir	sempre.	Vol	emmirallar-se	en	els	
triomfadors,	en	els	personatges	que	dominen	i	saturen	les	imatges	del	món	contemporani,	
amb	totes	les	seves	excentricitats	i	obscenitats.	És	aquest	el	mirall	on	volem	reflectir-nos?		

Decadència	és	com	una	bufetada,	o	una	vomitada	excessiva,	amb	el	seu	olor	amarg,	el	seu	
gust	irreverent,	intolerant	i	punyent,	com	moltes	de	les	obres	de	Berkoff.	
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CARLES	MARTÍNEZ	

Interpretació	a	l´Institut	del	Teatre	de	la	Diputació	de	
Barcelona	(1984-1987)	
Interpretació	a	The	International	School	Of	Drama	(London)	
amb	Michael	McCallion	(1991).	
PREMIS	
-	Premi	Ciutat	de	Barcelona	de	Teatre	2015		
-	Nominació	als	Max	2015	per	Vells	Temps	de	H.Pinter.	
-	Premi	al	millor	actor	de	l´any	(1997)	concedit	per	la	crítica	
teatral	de	Barcelona	per	les	seguents	obres:			

	FUM,FUM,FUM,de	Jordi	Sanchez	Direcció	de	
	J.M.Mestres	
	EL	SOPAR	DELS	IDIOTES	de	Francis	Weber.	Direcció	
	de	Paco	Mir	

	
DARRERS	TREBALLS	EN:		
	
CINEMA	
2015	 	13	DIES	D´OCTUBRE.	LLargmetratge.Dir:	Carlos	

	Marquès	Marcet.		
2014	 	EL	CAFÈ	DE	LA	MARINA.Dir:	Sílvia	Munt.	2003	

	DUENDE,	de	Javier	Gascon.	
1998 		LA	CIUDAD	DE	LOS	PRODIGIOS,	de	Mario	Cámus,	amb	

	Olivier	Martínez,	François	Marthouret,	et	Emma	
	Suarez.	

TELEVISIÓ	
2009-11	SAGRADA	FAMILIA;	Dagoll	Dagom	(TV3)	
2004-07	LO	CARTANYA;	El	Terrat	(	TV3)	
1998	LAMEMÒRIADELSCARGOLS.	Dagoll	Dagom(Tv3)	
	
TEATRE		
2018	ÈDIP,	de	Sófocles.	Dir:	Oriol	Broggi.	Teatre	Romea.		
2016	LES	CADIRES,	d’E.	Ionesco.	Dir:	G.	Balañà.	

	Temporada	Alta	i	Teatre	Akadèmia.	
LES	BRUIXES	DE	SALEM	d´Arthur	Miller.Dir:A.Lima.Grec.	
2016	MARIA	ESTUARD	de	Schiller.Teatre	Lliure	de	

	Gràcia.	
2015	INCENDIS	de	Wajdi	Mouabad.	Dir:	O.Broggi.	

	NO	FEU	BROMES	AMB	L'AMOR	de	A.	de	
	Musset.Dir:Natàlia	Menendez.TNC.	

2014 	CAMBO-COMPANYS.dir:Frederic	Roda.	
									VELLS	TEMPS	de	H.Pinter.Dir:	S.Belbel.sala	Beckett.	
										ELS	FERÉSTECS	de	c.Goldoni.Dir:Ll.Pasqual.Teatre	

	Lliure.	
										L'ENCARREGAT	de	H.Pinter.Dir:	X.Maso.Teatre	

	Lliure.	
2013	ELS	FOLLS	DE	SHAKESPEARE.creacio	de	Marc	

	Rosich.Temporada	Alta	Girona.	
2012	LA	BETE		D.Hirson	al	TNC	amb	la	direcció	de	
S.Belbel		
2013 	ELS	FERÉSTECS	de	C.Goldoni	sota	la	direcció	de	Lluís	Pasqual.		
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MÍRIAM	ALAMANY	

Interpretació	a	l´Institut	del	Teatre	de	la	Diputació	
de	Barcelona	(1984-1987)	
Interpretació	a	The	International	School	Of	Drama	
(London)	amb	Michael	McCallion	(1991).	
PREMIS	
Premi	Ciutat	de	Barcelona	de	teatre	2015		
Nominació	als	Max	2015	per	Vells	Temps	de	
H.Pinter.	
Premi	al	millor	actor	de	l´any	(1997)	concedit	per	la	
crítica	teatral	de	Barcelona	per	les	seguents	obres:			
FUM,FUM,FUM,de	Jordi	Sanchez	Direcció	de	
J.M.Mestres	
EL	SOPAR	DELS	IDIOTES	de	Francis	Wever	Direcció	
de	Paco	Mir	
	
TEATRE	(darrers	treballs)	
	
2018	SOPA	DE	POLLASTRE	AMB	ORDI	,d’A.	Wesker.	

	Dir:	F.	Utzet.	Biblioteca	de	Catalunya.		
2016	LES	CADIRES,	d’E.	Ionesco.	Dir:	G.	Balañà.	

	Temporada	Alta	i	Teatre	Akadèmia.	
	

LES	BRUIXES	DE	SALEM	d´A.MILLER.	Dir:	A.	Lima.	
	Teatre	Grec.	

										MARIA	ESTUARD	de	F.	Schiller.	Dir:	S.	Belbel.	
	Teatre	LLiure.	

2014	 	OLD	TIMES	de	H.	Pinter.	Dir:	Sergi	Belbel.	Sala	
	Beckett.	

2013	L'AUCA	DEL	BORN	guió	i	direcció	de	J.	
	Casanovas.	Al	CCCB.	

2012	LA	BETE	de	D.Hirson	al	TNC	amb	la	direcció	de	
	S.Belbel		
	MOLLY	SWEENEY	de	Brian	Friel.	Dir:	Miquel	
	Gorris.	La	Planeta	i	Teatre	Lliure.	Grec	2012	
	UN	MES	AL	CAMP	d´Ivan	Turguéniev.Dir:	Josep	
	Maria	Mestres.TNC.	

2010	 	ALASKA	I	ALTRES	DESERTS	de	H.Pinter.	Dir:	
	X.Masó.	F.Temporada	Alta.	

2009	 	L’	INSPECTOR	de	N.Gogol.	Dir:	Sergi	
	Belbel.TNC.	

2008	 	ELS	DIARIS	D´ADAM	I	EVA	de	Marc	Twain.	Dir:	
	Xicu	Masó.T.Capitol.	
	TRES	VERSIONS	DE	LA	VIDA	de	Y.Reza.	Dir:	
	Xicu	Masó.T.Lliure	i	T.Cap	
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Directora	
GLÒRIA	BALAÑÀ	I	ALTIMIRA		
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GLÒRIA	BALAÑÀ	I	ALTIMIRA	
	

Llicenciada	en	Direcció	Escènica	i	Dramatúrgia	a	l’Institut	del	Teatre	
de	Barcelona	(2003).	Màster	Oficial	d’Estudis	Teatrals	 (MOIET)	per	
l’UAB,	 l’IT	 i	 la	 UPF	 (2012).	 Des	 del	 2012	 és	 professora	 de	
l'Especialitat	 de	 Dramatúrgia	 i	 Direcció	 a	 l’Institut	 del	 Teatre	 de	
Barcelona.	 També	 imparteix	 classes	 de	 direcció	 escènica	 i	
interpretació	a	l’Obrador	de	Sala	Beckett.	

		

Forma	part	del	 consell	 de	 redacció	de	 la	 revista	 (Pausa.)	Quadern	
de	teatre	contemporani	de	la	Sala	Beckett	des	de	2007.		

		

Va	rebre	el	Premi	Escenificació	de	l’Institut	del	Teatre	de	Barcelona	
pel	projecte	L'ham,	de	 	Gemma	Rodríguez	 (2007)	 i	va	obtenir	una	
beca	 de	 la	 Generalitat	 de	 Catalunya	 per	 al	 projecte	 de	 recerca	 i	
creació	CLOUD	NINE,	de	Caryl	Churchill	(2012).	

	

	 Ha	 treballat	 com	 ajudant	 de	 direcció	 amb	 Ramon	 Simó,	 Carles	
Alfaro,	Àlex	Rigola,	Carme	Portaceli,	Antonio	Simón,	Luca	Valentino,	
entre	altres,	en	diferents	teatres	i	festivals	de	Catalunya	i	arreu.	

		

Com	 a	 directora	 d’escena	 ha	 realitzat,	 entre	 altres,	 els	
següents	 espectacles:	 Les	 Cadires	 d'Eugène	 Ionesco,	
Temporada	Alta	i	Teatre	Akadèmia	(2016);	Cloud	nine	de	Caryl	
Churchill,	 Sala	Beckett	 (2014);	 Joves	 extraordinaris	 (Utopies),	
de	Victoria	Szpunberg,	projecte	pedagògic	europeu	estrenat	a	
Montpellier,	Berlín	i	Barcelona	(Grec	2013);	Boys	don’t	cry,	de	
Victoria	 Szpunberg,	 Sala	Cuarta	Pared	Madrid	 (2013),	 Teatre	
Lliure	 i	 Teatre	Tantarantana	 (Grec	2012);	La	marca	preferida	
de	las	hermanas	Clausman,	de	Victoria	Szpunberg,	Sala	Cuarta	
Pared	Madrid	(2011)	i	al	teatre	Tantarantana	(2010);	Elèctrics,	
de	Pau	Miró,	Temporada	Alta	de	Girona	(2009)	i	Sala	Beckett	
(2010);	 Reflections,	 concert-instal·lació	 de	 música	
contemporània	de	 José	Luis	Bieito,	CaixaForum	de	Barcelona	
(2008);	Àlea	Arborea,	concert	escenificat	música	d’Anna	Bofill,	
Sala	 Beckett	 (2007);	 L’ham,	 de	 Gemma	 Rodríguez,	 Sala	
Beckett	(2007);	Los	perros	y	los	niños	son	los	únicos	que	miran	
con	ojos	de	poeta,	 espectacle	de	 teatre-dansa	 i	música,	 idea	
de	 José	 Luis	 Bieito,	 Teatre	 Principal	 de	 Vilanova	 i	 la	 Geltrú	
(2006);	 Pulsió,	 de	 Franz	 Xaver	 Kroetz,	 amb	 la	 companyia	
Teatre	de	Calaix,	Teatre	Tantarantana	(2005);	Hamletmachine	
de	Heiner	Müller,	Assaigs	Oberts	Teatre	Lliure	(2004).	
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Management	
Xavier	González	Boix	
+34	688893975	
xaviergonzalez@escenapart.cat	
www.escenapart.cat	
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