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Amb la col·laboració de Amb el suport de

HORARI
20.00 h

DURADA APROXIMADA 
1 h. 30’

LLOC 
Espai Lliure
Lliure online del 09/05  
en endavant

IDIOMA
En català

ACCESSIBILITAT
Assistència auditiva  
a través del mòbil

COL·LOQUI
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
16/05 Albertine desapareguda
23/05 El temps retrobat

#AlaRecercaLliure
#TeatreRadiofònic

En un escenari claustrofòbic, el 
protagonista manté pràcticament tancada 
l’Albertine, mentre es debat en l’infern de  
la gelosia.

Per tal de mantenir-la allunyada de les 
temptacions de Balbec, el protagonista 
s’emporta l’Albertine a París i s’instal·la amb 
ella a casa de la seva mare, aprofitant que ella 
és a Combray durant tot aquest període. Així, 
tots dos viuran sota el mateix sostre, sense 
més companyia que la serventa Françoise. Al 
llarg d’aquest volum es van descabdellant tots 
els sentiments derivats de la gelosia per les 
suposades relacions amoroses que l’Albertine 
potser manté amb altres noies. Gairebé com 
si es tractés d’una enquesta judicial, la noia és 
sotmesa a tot un seguit d’interrogatoris a partir 
dels quals el narrador va edificant tota una 
teoria de la possessió, de l’enamorament, de la 
gelosia, de la captivitat...

D’altra banda, el baró de Charlus organitza 
una vetllada a casa dels Verdurin durant la 
qual convida sobretot dones de l’aristocràcia 
que, encantades per l’èxit de la sessió, el 
feliciten a ell i no pas a l’autèntica amfitriona, 
la senyora Verdurin. A conseqüència d’això, 
aquesta improvisa allà mateix una venjança per 
enfonsar el baró davant dels membres del seu 
cercle i mira de fer que acabi partint peres amb 
el violinista Morel, amb qui continua mantenint 
una relació.

Josep Maria Pinto
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Jordi Boixaderas
Mario Gas
Emma Vilarasau
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Jordi Prim

PIANO
Daniel Vidal
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Marta Folch
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Teatre Lliure
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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
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