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Aquest document està dissenyat per ser llegit al mòbil. 
Estalvia’t d’imprimir-lo i el planeta t’ho agrairà.

Amb la col·laboració de Amb el suport de

HORARI
20.00 h

DURADA APROXIMADA 
1 h. 30’

LLOC 
Espai Lliure
Lliure online del 21/03  
en endavant

IDIOMA
En català

ACCESSIBILITAT
Assistència auditiva  
a través del mòbil

COL·LOQUIS
28/03 28/03 a les 18.30 h 
Traduir Proust
taula rodona amb 
Valèria Gaillard, 
Lluís Maria Todó, 
Juan de Sola 
i Josep Maria Pinto
moderador Àlex Susanna

23/05 a les 18.30 h 
Editar ‘La recerca’
taula rodona amb 
Josep Lluch (Ed. 62), 
Isabel Monsó (Viena Edicions) 
i Amadeu Cuito
moderador Àlex Susanna 
(i també editor de la versió 
de Columna)

Aforament limitat. Accés 
per ordre estricte d’arribada.

SESSIONS SEGÜENTS
28/03 El cantó de Guermantes
11/04 Sodoma i Gomorra
09/05 La presonera
16/05 Albertine desapareguda
23/05 El temps retrobat

#LaGuerradelsMons
#TeatreRadiofònic

Després de Combray, els altres dos grans 
escenaris de La recerca són París, o la vida 
mundana a la ciutat, i Balbec, o l’estiu en 
una població balneària.

Aquest volum narra els primers anys 
d’adolescència del protagonista a París i el 
seu idil·li amb la Gilberte Swann, així com els 
primers contactes amb la vida de societat: la 
senyora Swann, el teatre, el seu encontre amb 
l’escriptor Bergotte. Ja de jove, a Balbec, es fa 
realitat un dels seus somnis, conèixer la costa 
normanda i en particular aquesta localitat i la 
seva església, que representen per a ell un 
ideal de bellesa agrest, salvatge i pura.

L’estada a Balbec, on viatja acompanyat de la 
seva àvia i de la Françoise, la serventa de la 
família, es prolongarà uns mesos, durant els 
quals s’allotgen en el Gran Hotel, un “palace” 
característic de l’Europa de la Belle Époque. 
Allà coneixerà en Robert de Saint-Loup, un 
aristòcrata jove que es convertirà en un dels 
seus millors amics. El passeig marítim és el 
lloc d’encontre dels estiuejants, i allà un dia 
veu un grup de noies de les que s’enamora 
de seguida i “en conjunt”. A poc a poc, però, 
cadascuna de les integrants d’aquesta colla 
anirà adquirint la seva personalitat. Entre totes, 
l’Albertine anirà ocupant l’espai que la Gilberte 
ha deixat lliure en el seu cor.

Josep Maria Pinto
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Claudia Benito
Jordi Boixaderas
Mario Gas
Emma Vilarasau
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Daniel Vidal
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Commemorem el centenari de la mort  
de Marcel Proust i els cent anys que les 
paraules d’A la recerca del temps perdut  
ens acompanyen. Aquesta és doncs una 
ocasió per poder escoltar-les en la veu 
de quatre actors –Clàudia Benito, Jordi 
Boixaderas, Mario Gas i Emma Vilarasau– 
d’una gran personalitat, i de dos joves músics 
de gran talent –Daniel Vidal i Jordi Prim–, tots 
ells de la mà d’una traducció exquisida de 
Josep M. Pinto.

Vull agrair al Teatre Lliure la sensibilitat 
d’acceptar els set recitals, un per cada 
llibre, que conformen A la recerca del temps 
perdut. Pel plaer d’escoltar les paraules que 
configuren les imatges, els pensaments i tots 
els personatges, embolcallats amb l’exquisida 
sensibilitat de Proust. Deixem-nos endur  
pel tempo tan especial de les seves 
narracions, les seves descripcions, i entrem a 
formar part del temps, d’un temps universal, 
d’un temps particular...

Jordi Bosch

© Sílvia Poch

de Marcel Proust
adaptació Josep Maria Pinto
direcció Jordi Bosch

A l’ombra  
de les noies  
en flor
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