
     
 
     

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
26 de febrer de 2015 

a les 19.30 hores 

L'última trobada és un dels últims grans   

redescobriments de la literatura europea del 

segle XX., guanyadora  del premi Llibreter , 

es pot considerar un clàssic contemporani.  

Publicat per primer cop el 1942, aquest   

clàssic de la literatura hongaresa ha        

obtingut a Itàlia un èxit insòlit, que s'ha    

escampat ràpidament per tot Europa. 

 Sándor Márai ens situa en plena             

decadència de l'imperi austrohongarès, en 

un castell al peu dels Carpats, que en temps 

passats havia acollit soirées elegants i que 

els anys han convertit en el simple refugi 

d'un noble.  

Dos homes que de joves havien estat amics 

inseparables, es retroben després de 41 

anys de no veure’s, per resoldre un secret 

que hi ha entre ells. 

Durant aquests 41 anys un ha viscut a 

l’Extrem Orient i l’altre no s’ha mogut de la 

soledat del seu castell a la remota Hongria. 

Però d’alguna manera tots dos han resistit, 

tots dos sabien que havien de tenir aquesta 

última trobada. Aquest duel en què           

utilitzaran com a armes els records per     

trobar la veritat d’un conflicte sobre el qual 

han estat pensant durant 41 anys.  

Un duel sense armes, tal vegada molt més    

cruel, amb un punt en comú: el record           

inesborrable d’una dona. La tensió augmenta, 

frase a frase, fins a fer-se gairebé insuportable, 

però la prosa continua, implacable, precisa, 

fidel reflex de l’obstinació dels protagonistes 

per furgar fins als racons més profunds de la 

seva ànima, allí on es troben aquelles veritats 

que quan es descobreixen provoquen, alhora, 

un indefugible dolor i un insostenible impuls 

vital. 

L'última trobada 

Divendres 20 de Febrer a les 22 h  

al Teatre Auditori Felip Pedrell 

Abel Folk dirigeix l’adaptació teatral de L’última 

trobada, realitzada el 2006 per Christopher 

Hampton, autor teatral i guionista                  

cinematogràfic britànic, famós i guardonat per 

les seves adaptacions literàries. 

Amb les interpretacions magnífiques d’Abel 

Folk amb el paper d’Henrik, de Jordi Brau com 

a Konrad, i de la presència excepcional de   

Rosa Novell en el paper de  Nini, la dida de  

noranta-un anys del protagonista  

Durada: 80'  



Si t’agrada llegir i compartir de 

forma distesa les emocions que et 

desperta la lectura, amb altres  

lectors i lectores i, sovint, amb  

escriptors i escriptores, vine al 

Club de Lectura de la Biblioteca 

Marcel·lí Domingo de Tortosa. 

 
 

 

 

 

 
 
 

Projecte Rosie 

Graeme Simsion  , 27 de març 

 
 
 

 

Fes-te membre del  
Club de Lectura 

Biblioteca Marcel·lí Domingo 
C. de la Mercè, 6, Tortosa 

977 44 55 66 
Coordinació:  

Sílvia Panisello i Jesús M. Tibau 
clubdelectura@tortosa.cat 

bmd@tortosa.cat 
www.biblioteca.tortosa.cat 
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Sándor Márai, Kassa, 11 

d’abril de 1900- San Diego, 

22 de febrer de 1989. 

Periodista i escriptor, esta 

considerat una de les  figures 

clau en la literatura europea 

d’entre guerres. 

Fill d’una família burgesa acomodada, va cursar estudis 

en Budapest i en altres universitats alemanyes. Al tornar 

al seu país, es va dedicar al periodisme. D’estil realista, 

va ser comparat a Mann i Zweig,   gaudint de gran èxit 

en tota Europa durant els anys 30.  

Després de la 2ª Guerra Mundial, es va posicionar     

contra els moviments feixistes, amb l’arribada del comu-

nisme, la seva obra va ser prohibida a Hongria, fet que el 

va fer caure en l’oblit fins la dècada dels noranta. 

El 1952, va emigrar a Nova York, el 1979 es va instal·lar 

definitivament a San Diego fins que es va suïcidar el 

1989. 
Sándor Márai, va destacar sobre tot per la seva obra 

narrativa, però també va escriure poesia, teatre i 

assaig, a més va realitzar diverses col·laboracions 

periodístiques. Les seves novel·les, acuradament 

desenvolupades, analitzen la decadència de la bur-

gesia hongaresa durant la primera meitat del segle, 

en títols com Divorci a Buda, L’última trobada o 

L’Herència d’Eszter. També cal destacar els llibres 

de memòries que reflecteixen les convulsions pati-

des al seu país natal durant la primera meitat del 

segle XX, la Primera Guerra Mundial a Confesiones 

de un burgués i les posteriors invasions dels exèrcits 

nazis i soviètics a !Tierra, Tierra! 

 


