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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 28/03  
en endavant

IDIOMA
En català

ACCESSIBILITAT
Assistència auditiva  
a través del mòbil

COL·LOQUIS
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
11/04 Sodoma i Gomorra
09/05 La presonera
16/05 Albertine desapareguda
23/05 El temps retrobat

#AlaRecercaLliure
#TeatreRadiofònic

Tota l’esplendor del París de la Belle 
Époque: l’aprenentatge social en els salons 
de l’alta societat.

El protagonista i la seva família s’han instal·lat 
en un apartament a París situat en el palauet 
dels Guermantes. Enamorat de la duquessa 
de Guermantes, es passa el dia vigilant les 
seves anades i vingudes. Més tard, quan hi 
coincideix directament, el narrador constatarà 
que la duquessa el deixa indiferent.

En aquestes pàgines s’assisteix a la malaltia 
i agonia de l’àvia del protagonista, un dels 
episodis més emocionants i brillants de tota 
l’obra. Aquest esdeveniment significarà, de fet, 
el seu pas a la vida adulta, la ruptura del cordó 
umbilical amb la seguretat de la infantesa. 
Unes setmanes més tard, rep una visita de 
l’Albertine, i tots dos comencen una relació 
esporàdica. Al mateix temps prossegueix el 
seu aprenentatge mundà, les seves visites 
als salons i les cases de l’aristocràcia i l’alta 
burgesia, i es farà amic del baró de Charlus, 
cunyat de la duquessa de Guermantes, una 
amistat la veritable naturalesa de la qual el 
protagonista encara desconeix. Enmig de 
tota aquesta remor de vida social, hi ha un 
anhel que va posposant cada vegada: el desig 
d’escriure, de convertir-se en artista, de ser 
capaç de seure a treballar per pensar el món i 
plasmar-lo sobre el paper.

Josep Maria Pinto

INTÈRPRETS 
Claudia Benito
Jordi Boixaderas
Mario Gas
Emma Vilarasau

VIOLÍ
Jordi Prim

PIANO
Daniel Vidal

TRADUCCIÓ DEL FRANCÈS  
I TRIA DE TEXTOS
Josep M. Pinto

IL·LUMINACIÓ
Raimon Rius

VÍDEO I SO
Marta Folch

PRODUCCIÓ
Teatre Lliure

AGRAÏMENTS
Viena Edicions

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

El cantó  
de Guermantes
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