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Turmentat triangle amorós

rònicac

‘La dona justa’ trasllada al Teatre Borràs la tensió del desamor i la traïció

tres narradors. Ell aporta el judici 
distant sobre la passió, desamor, tra-
ïció i mentides que envolten els pro-
tagonistes. Però com que les seves 
opinions no són les que ells desitja-
rien escoltar acaben enfrontant-se 
sols als seus problemes. L’obra rei-
vindica la soledat en el context de la 
societat burgesa centreeuropea en 
declivi de mitjans del segle XX sac-
sejada per les conseqüències de la 
segona guerra mundial.
 Novell exposa tota la seva vari-
ada gamma de recursos per recre-
ar la dona que busca la seva felici-
tat en un marit que no li correspon. 
Expressa molt bé la frustració que 

La versió d’Eduardo 
Mendoza manté la densa 
atmosfera de la novel·la 
de Sándor Márai
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L
a densa atmosfera psico-
lògica de La dona justa, de 
l’hongarès Sándor Márai, 
arriba al Teatre Borràs amb 

adaptació d’Eduardo Mendoza. Tot 
un repte per a ell i el Centre d’Arts 
Escèniques de Reus i Tanttaka Tea-
troa. I no solament per l’obligada re-
tallada de part de la novel·la sinó per 
la dificultat de mantenir l’essència 
del text i aconseguir que el ritme del 
relat teatral atrapi l’espectador. Les 
dues coses acaben aconseguint-se al 
final, després d’una primera part de 
feixuc desenvolupament.
 El millor d’aquesta revisió és la 
fidelitat a l’aroma de la narrativa de 
Márai. L’escenografia del director 
del muntatge, Fernando Bernués, i 
d’Edi Naudo ajuda a crear el clima 
de l’acció. Destaquen els tres miralls 
ubicats en marcs de quadros en els 
quals apareixen imatges al·lusives a 
la història i on es reflecteixen tant 
els actors com el públic al qual es fa 
partícip social del drama. Unes cadi-
res i un sofà, que permeten col·locar 
els actors que no hi intervenen d’es-
quena a la platea, completa l’attrez-
zo de l’obra.

EL PES NARRATIU / La producció no 
aconsegueix alliberar-se del tot del 
pes del text narratiu. És clar que si 
això passés el risc de desnaturalit-
zació seria massa gran per assumir-
lo. Per això la força està en els monò-
legs dels actors. Són tres veus, tres 
formes d’expressar amb cruel realis-
me els sentiments que es viuen en el 
turmentat triangle amorós format 
per Marika (Rosa Novell), el seu ma-
rit Peter (Àlex Casanovas) i l’amant, 
Judit (Cristina Plazas).
 L’escriptor Lazar (Víctor Pi) juga 
un paper d’intermediari entre els 

sent al no poder salvar la relació. 
Casanovas, inicialment còmode en 
el seu matrimoni burgès, dibuixa 
el pobre diable que busca la dona 
justa i viu obsessionat per la criada 
Judit, una atractiva i misteriosa Pla-
zas. El violinista Oriol Algueró posa 
les pinzellades musicals a aquest in-
tens relat. H

33 Rosa Novell, a l’esquerra, i Cristina Plazas, durant una escena de ‘La dona justa’.
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Pedro Álvarez de Miranda, filò-
leg i catedràtic de Llengua Espa-
nyola de la Universitat Autòno-
ma de Madrid, afirma sentir-se 
«molt honrat» al ser elegit com a 
acadèmic de la llengua en substi-
tució de Carlos Castilla del Pino, 
mort el maig del 2009, que va de-
finir com «un gran científic i gran 
psiquiatre».
 Álvarez de Miranda, de 56 
anys, ocuparà la butaca Q de la 
Real Academia Española (RAE). El 
seu treball s’enfocarà en el lèxic 
de la llengua espanyola, la histò-
ria del lèxic, els diccionaris i la le-
xicografia. «A això m’he dedicat 
tota la vida, i a això em seguiré de-
dicant», va declarar el nou acadè-
mic, autor de la important obra 
sobre el segle XVIII Palabras e ideas: 
El léxico de la Ilustración temprana en 
España (1680-1760), que el 1992 va 
publicar la RAE i va obtenir el pre-
mi Rivadeneira.
 De moment, Álvarez de Miran-
da pensa continuar amb la seva 
tasca universitària, feina que veu 
«perfectament compatible» amb 
l’Acadèmia. «Em dec per sobre de 
tot a la meva professió, que és la 
de professor d’Universitat, la de 
catedràtic», sentencia.
 Fa nou anys, Álvarez de Miran-
da ja va ser proposat per a la va-
cant de Rafael Lapesa, però la pla-
ça finalment va ser per a José An-
tonio Pascual. H
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