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‘Miranda’, un 
‘shakespeare’ 
en l’època 
soviètica

J. C. S.
BARCELONA

L’obra que no va poder inaugu-
rar el festival Shakespeare de 
Mataró, per una suspensió muni-
cipal a última hora, arriba avui al 
Teatre de Salt dins del Tempora-
da Alta. Miranda, un projecte con-
junt de la xarxa de festivals euro-
peus dedicats al dramaturg, és 
una relectura del director lituà 
Oskaras Korsunovas de La tempes-
ta. L’illa en què Pròsper, duc de 
Milà, i la seva filla Miranda van a 
parar després del seu naufragi es 
transforma en aquest muntatge 
en un camp de treball de l’URSS.
 Aquest drama social sobre la 
lluita pel poder es va estrenar a 
Lituània amb promoció inequí-
voca: «Ha arribat el moment de 
recordar secrets del passat». Am-
bientat en l’època de Gorbatxov, 
recull fragments també de Ham-
let i Macbeth. «L’obra evoca la vida 
dels nostres avis i pares, però tam-
bé l’actual», explica l’actor Povi-
las Budrys, que es reparteix tots 
els papers de l’obra amb Airida 
Gintautaite. H

TEMPORADA ALTA

La hipocresia 
dels bons
costums
3Lina Lambert interpreta una obra 
inspirada en un manual del 1889

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

A
mb 13 obres sobre les tau-
les, el francès Jean-Luc La-
garce (1957-1995) és l’au-
tor contemporani més re-

presentat al seu país, però segueix 
sent un gran desconegut dels Piri-
neus en avall. Ho explica Julio Álva-
rez, el director del Teatre Tantaran-
tana, que s’ha proposat descobrir-lo 
al públic, conscient que no és un dra-
maturg de fàcil digestió. El 2003 la 
sala va apostar per Juste la fin du mon-
de, i ara, fins al dia 30, rescata Reglas, 
usos y costumbres en la sociedad moder-
na, un irònic monòleg –interpretat 
per Lina Lambert sota la direcció de 
Roberto Romei–, que va ocupar du-
rant tres dies el Museu Picasso, dins 

de la programació de la passada edi-
ció del festival Grec. 
 A manera de conferència, l’ac-
triu Lina Lambert revela el singular 
reguitzell de normes d’un manual 
de bones maneres escrit el 1889 per 
una senyora de l’alta burgesia fran-
cesa que es feia passar per barones-
sa Staffe. Lagarce el va reescriure el 
1993 quan, ja malalt de sida, s’aco-
miadava d’aquest món. Un 50% és 
text original, i tota la resta, humor 
àcid de Lagarce, que va embastant 
a partir d’aquell material –antece-
dent dels llibres d’autoajuda– una 
lúcida reflexió sobre les contradicci-
ons i hipocresies dels nostres temps. 
«És una crítica sobre la nostra socie-
tat que, amb totes les seves regles re-
conegudes o ocultes, ens oprimeix, 

MONÒLEG iRÒNic AL TANTARANTANA

ens impedeix ser sincers en les nos-
tres relacions», explica Roberto Ro-
mei. 
 Encara que vestida decimonòni-
ca, Lambert addueix que els requi-
sits socials no han canviat gaire. «Ara 
tot es tapa amb els discursos política-
ment correctes, però l’ésser humà és 
hipòcrita i ha construït una societat 
en la qual has de jugar amb unes re-
gles». L’actriu apareix engabiada en 

una casa de nines, metàfora del mi-
crocosmos de principis que coarten 
els desitjos i la llibertat. «L’obra par-
la del que s’espera d’un en qualsevol 
situació, des que neix, fins com ena-
morar-se, la festa de promesos d’uns 
nòvios, el casament o la pèrdua d’al-
gú». Lagarce ens adverteix, afegeix 
Romei, que si estem massa preocu-
pats per les normes, no viurem. «Les 
regles maten la vida». H

33 Lina Lambert, a ‘Reglas, usos y costumbres en la sociedad moderna’.
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