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Jordi Cortés i Damián Muñoz coreografien una novel·la de Sándor Márai

Marta Porter

L' últim encontre', una novel·la escrita per l'hongarès Sándor Márai, és el punt de partida de
l'espectacle de dansa 'Ölelés', que firmen Jordi Cortés i Damián Muñoz i que ells mateixos
presenten a L'Espai des d'avui fins diumenge.
La novel·la narra l'encontre de dos amics després de 40 anys sense veure's. En aquest temps un ha
viatjat pel món, mentre l'altre s'ha tancat a casa seva esperant el moment propici per a aquesta trobada.
La història de cadascun dels personatges, com veuen el temps compartit des de perspectives ben
oposades o qui va tenir la culpa del que va passar són una manera d'entrar en un món personal i obscur
que els coreògrafs han intentat traslladar a l'ambient de la dansa. "No intentem teatralitzar la novel·la -
asseguren-, sinó utilitzar-la més aviat com a guió emocional".

Amb tot, Damián Muñoz assegura que "ens hem anat distanciant dels personatges de la novel·la per
endinsar-nos en nosaltres mateixos". "Nosaltres entenem els dos personatges com a perdedors. Un és
un nàufrag que ha perdut les seves arrels, mentre que l'altre s'ha quedat paralitzat", expliquen. Dues
característiques que Jordi Cortés aplica a Márai mateix, que defineix com un home "desarrelat i solitari".
I és que Márai va emigrar d'Hongria a França i després a Alemanya i amb l'arribada del comunisme als
Estats Units, on es va suïcidar el 1989, pocs mesos abans de la caiguda del Mur de Berlín. A Márai, el
reconeixement internacional -se'l considera un dels grans escriptors centreeuropeus- li arribaria després
de mort. L'èxit de L'últim encontre ja ha comportat l'estrena d'una obra de teatre i el director txec Milos
Forman n'està fent una pel·lícula amb Klaus Maria Brandauer, Winona Ryder i -per confirmar- Sean
Connery.

Jordi Cortés assegura que el que el va capturar de l'obra és que "sembla que no passi res, ja que tota
l'acció passa en un capvespre i la nit que el segueix, però hi passa de tot, és molt emocional".
"Personalment em va remoure molt -segueix-. És difícil trobar un text que expliqui una història tan
simple amb paraules tan senzilles i sent alhora molt forta. El nostre repte ha estat traduir a moviment la
gran tensió que hi ha entre els personatges".

La música, que Muñoz explica que munten un cop està feta la coreografia, inclou fragments de bandes
sonores del cinema, música clàssica i algunes frases del text del llibre enregistrades. "La idea de la
música és que ha de potenciar el que s'expressa amb la coreografia", comenten. Pel que fa a
l'escenografia, mostra una gran persiana al fons per on es filtra la llum del capvespre i elements
suspesos, ja que "els personatges estan suspesos en el temps".

Ölelés, estrenada fa dues setmanes a Berlín, pren el títol a la mateixa paraula hongaresa, que significa
petó. Amb tot, els ballarins hi troben un curiosa afinitat amb una altra paraula que també apareix al llibre,
ölés, que significa matança: "Dues paraules molt semblants amb significats radicalment oposats".

Olelés intenta traduir la tensió dels personatges del llibre en
moviment.
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