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La jove pianista suïssocatalana, 
que acaba d’obtenir el premi 
Rosa Sabater a Jaén, presenta 
un disc dedicat a Albéniz.

J D’ascendència burgesa, 
l’escriptor hongarès 
sándor Márai va passar de 
l’aprenentatge bohemi, entre 
escriptors i artistes, durant la 
seva joventut a Leipzig, Munic, 
Berlín i París, al gran prestigi 
i fama de què va disfrutar als 
anys 30 i 40, quan es va establir 
a Budapest. Però l’ascensió 
del nazisme, al qual es va 
oposar, i l’establiment del règim 
comunista, que el va qualificar 
d’autor decadent i burgès, van 
provocar el seu exili el 1948 als 
estats Units (Nova York i san 
Diego). La vellesa, la pèrdua 
gradual dels seus éssers 
estimats i el prestigi oblidat van 
fer que es disparés un tret el 
1989, pocs mesos abans de la 
caiguda del mur de Berlín.

J L’absorbent narrativa de 
Márai, en què sobrevola 
l’esperit de la liquidada burgesia 
centreeuropea, té un gran èxit a 
espanya després la traducció de 
novel·les com L’última trobada, 
L’herència d’Eszter, Divorci 
a Buda, L’amant de Bolzano, 
La dona justa, La germana, 
igual que la seva autobiografia 
Confesiones de un burgués i els 
Dietaris: 1984-1989, publicats a 
edicions 62, i a salamandra, en 
castellà.

Nascut a Kassa (antiga Hongria i 
avui Eslovàquia) el 1900. 
es va suïcidar el 22 de febrer de 
1989 a San Diego (EUA).

sándor Márai

El burgès exiliat

L’AUTOR

Un novel·lista  
de prestigi molt 
vinculat al teatre

33 La vinculació d’eduardo Men-
doza amb el teatre no és recent, i 
neix de la seva condició de traduc-
tor consumat, encara que és molt 
més coneguda la seva faceta de 
prestigiós narrador. Per exemple, 
va firmar l’adaptació d’El sueño de 
una noche de verano, de shakes-
peare, que va dirigir Miguel Nar-
ros el 1987 i que ha tornat aquesta 
temporada a Madrid. Però va ser 
el 1990 quan va fer un pas enda-
vant a l’escriure Restauració, una 
comèdia que va dirigir Ariel García 
Valdés al Romea, amb Rosa Novell 
en el repartiment, a més de Jordi 
Bosch, Pep Cruz, Ramon Madaula 
i Pere Ponce. Va ser necessari es-
perar fins al 2004 per a un nou text 
teatral, Greus qüestions, que va di-
rigir la mateixa Novell. es va estre-
nar al Temporada Alta i després va 
fer temporada a la Muntaner.

L’ADAPTADOR

      
EsTrEna a bcn dE la vErsió TEaTral d’un gran TExT narraTiu

33 Rosa Novell i Cristina Plazas, d’esquena, a ‘La dona justa’.

CRIS  IzqUIERDo

‘la dona justa’ puja a l’escena 
amb l’aval d’Eduardo Mendoza

L’escriptor firma l’adaptació de la novel·la de 
l’hongarès Sándor Márai, que arriba avui al Borràs

Rosa Novell protagonitza un triangle amorós 
en un context burgès de mitjans del segle XX

JOsÉ CARLOs sORRIBes
BARCELoNA

U
na gran novel·la com La do-
na justa, de l’autor honga-
rès Sándor Márai, necessi-
tava una mà experta per 

a la seva translació a l’escenari. Edi-
tada fa cinc anys a Espanya, aques-
ta història d’amor, desamor, amis-
tat i traïció ja havia tingut una ver-
sió coreogràfica de la companyia 
Senza Tempo. Però la teatral ha ar-
ribat ara amb una rúbrica tan pres-
tigiosa com la d’Eduardo Mendoza. 
El novel·lista firma una adaptació 
que ha mantingut l’estructura de la 
novel·la, a partir de les tres veus d’un 
triangle amorós de mitjans del segle 
XX (un matrimoni burgès de Buda-
pest i l’amant del marit). «És una ver-
sió cinematogràfica amb flashbacks», 
va explicar ahir la protagonista, Ro-
sa Novell. La dona justa arriba avui 
al Teatre Borràs amb la intenció de 
quedar-s’hi uns dos mesos.
 La intèrpret es va convertir en el 
gran motor d’un muntatge que co-
produeixen el Centre d’Arts Escèni-
ques Reus (CAER) i el Tanttaka Tea-
troa. El fundador d’aquesta compa-
nyia basca, Fernando Bernués, en 
firma la direcció, després de renun-
ciar fa un temps a adaptar una novel-
la de més de 400 pàgines. «La Rosa 

n’és la culpable després que s’ena-
morés de la història», va dir ahir Ber-
nués en una presentació a la qual no 
va poder assistir Mendoza. Novell va 
anar encara més enllà. «Si pogués 
faria totes les novel·les de Sándor 
Márai», va manifestar. Aquesta pas-
sió per l’escriptor hongarès, va expli-
car, es genera a partir d’un llenguat-
ge «tan real com poètic» amb el qual 
parla d’emocions i de «les coses bàsi-
ques de la vida»: l’amor, l’amistat o 
els fills.

CONTeXT hIsTÒRIC / Novell encarna 
Marika, enganyada pel seu marit, Pé-
ter (Àlex Casanovas), amb la criada 
de la casa, Judit (Cristina Plazas). Un 
quart personatge, un escriptor a qui 
interpreta Victor Pi i que ve a ser un 
àlter ego de Márai, dóna una dimen-
sió a la història que transcendeix el 
terreny emocional. Posa el contra-
punt sociohistòric d’uns temps con-
vulsos, abans i després de la segona 
guerra mundial, en què es va ensor-
rar el món burgès al centre d’Euro-
pa, d’on era originari Márai.
 A més d’aquests quatre intèr-
prets, el violí d’Oriol Algueró hi 
aporta música en directe, amb unes 
imatges projectades en una panta-
lla, per trencar i acompanyar al ma-
teix temps l’estructura de les tres 
veus, els tres monòlegs, d’aquesta 
història d’amor-desamor. Bernués 
va destacar que l’adaptació de Men-
doza crea acció dintre de la narració. 
«Les coses passen i no només s’expli-
quen. Eduardo ha aconseguit destil-
lar l’essència, el perfum, de la novel-
la», va subratllar.

ReIVINDICACIÓ De LA sOLeDAT / Aquest 
perfum impregna qüestions tan 
transcendentals com l’amistat i la 
soledat que obsessionaven l’autor 
hongarès. «Per ell, l’amistat és més 
complexa fins i tot que l’amor. I tam-
bé fa una reivindicació de la sole-
dat», va afegir el director.
 La soledat és, va ratificar Novell, 
un dels grans temes de l’obra de 
Márai, perquè presenta uns perso-
natges que busquen la felicitat a tra-
vés d’un altre. «Aquest és el seu er-
ror. Primer t’has de conèixer i esti-
mar tu mateix, i després acostar-te 
als altres de la manera que triïs», va 
dir l’actriu, que també va destacar la 
condició de l’autor de cronista de la 
burgesia. «Márai parla i defensa uns 
valors d’aquesta classe social en un 
món que s’ensorra». Igual que el de 
Marika, Péter i Judit, atrapats al pro-
fund abisme de l’amor. H


