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En ocasió del centenari d’A la 

recerca del temps perdut, la novel·la 

més emblemàtica de Marcel Proust, 

us oferim set recitals de funció única 

(un per cadascun dels set volums 

que formen l’obra) a partir de la 

traducció i tria de textos de Josep 

Maria Pinto. Les sessions són 

dirigides per Jordi Bosch i compten 

amb l’acompanyament de piano i 

violí. 

L’àudio de les set sessions s’emetrà 

a través de la plataforma digital del 

Lliure online, on es podrà escoltar 

fins al final de la temporada. 
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© Sílvia Poch 

Sinopsi 
 
Escrita entre 1908 i 1922, l’obra de Proust A la recerca del temps perdut 

funda, amb l’Ulisses de James Joyce, la nova narrativa del segle xx, i 

capgira de manera irreversible la manera de narrar el temps, l’espai i el jo a 

partir del que ell mateix va anomenar 'memòria involuntària'.  

  

 

 
 

 

MÉS INFO 

https://www.teatrelliure.com/ca/a-la-recerca-del-temps-perdut-general 

 

LLIURE ONLINE 

https://www.lliureonline.com/  

 
 

 
  

https://www.teatrelliure.com/ca/a-la-recerca-del-temps-perdut-general
https://www.lliureonline.com/
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RECITAL 1: 

Pel cantó d’en Swann 

14/03 – 20.00 h 
 
Pel cantó d’en Swann representa l’inici d’aquesta gran obra. Els textos 

d’aquesta sessió se centren en Combray, la primera part, la més coneguda, 

d’aquest volum. 
 

És un llibre d’una bellesa intensíssima i continguda, centrada en la iniciació 

del nen i, posteriorment, de l’adolescent, en el culte a la bellesa, a la 

literatura, en el descobriment de les seves pulsions eròtiques. En darrer 

terme, hi ha el “mètode Proust”, és a dir, una nova manera de veure les 

coses i de descriure-les: excavar en la memòria, explorar els túnels que, des 

d’una sensació present, condueixen a records del passat. Els cantons de 

Méséglise (o d’en Swann) i de Guermantes seran dos itineraris de 

passejada, però també dos mons que es van desenvolupant en el decurs de 

la Recerca i que, més que paisatges, signifiquen dues maneres d’entendre 

la vida. 

 

En virtut d’aquest procés, recuperar el temps perdut no significa retornar al 

passat, sinó aferrar el present servint-se de la remembrança d’aquest 

passat. Per a això, la catapulta està constituïda pel gust d’aquesta 

magdalena que tasta un dia, ja gran, i que el trasllada a aquell temps a 

Combray, el poble on estiuejava, i que li oferia, sucada a dins del te, la seva 

tieta. Aquest estímul, així com el record d’una frustració primigènia (la 

necessitat de rebre un petó de bona nit de la seva mare), seran els grans 

motors que ens portaran a reviure tots els escenaris i personatges d’aquell 

període infantil. 

 

 
 

 

MÉS INFO 

https://www.teatrelliure.com/ca/a-la-recerca-del-temps-perdut-1  

 

 
Informació pràctica 
 

DURADA 

1 h 30’ 

 

LLOC 

Espai Lliure 

 

IDIOMA 

En català 

 

PREU  

9 € . 29 € / 5 € Lliure online 

 

LLIURE ONLINE 

14/03 en endavant 

 

COL·LOQUI 

Sense col·loqui 

 

ACCESSIBILITAT 

Assistència auditiva a través del mòbi

https://www.teatrelliure.com/ca/a-la-recerca-del-temps-perdut-1
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RECITAL 2: 

A l’ombra de les noies en flor 

21/03 – 20.00 h 
 
Després de Combray, els altres dos grans escenaris de la Recerca: 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. 

 

 
 

 

MÉS INFO 

https://www.teatrelliure.com/ca/a-la-recerca-del-temps-perdut-2 

 

 

Informació pràctica  

 

DURADA 

1 h 30’ 

 

LLOC 

Espai Lliure 

 

IDIOMA 

En català 

 

 

PREU  

9 € . 29 € / 5 € Lliure online 

 

LLIURE ONLINE 

21/03 en endavant 

 

COL·LOQUI 

Sense col·loqui 

 

ACCESSIBILITAT 

Assistència auditiva a través del mòbil 

 

 

 

https://www.teatrelliure.com/ca/a-la-recerca-del-temps-perdut-2
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RECITAL 3: 

El cantó de Guermantes 

28/03 – 20.00 h 
 
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. 

 

 
 

 

MÉS INFO 

https://www.teatrelliure.com/ca/a-la-recerca-del-temps-perdut-3 

 

 
Informació pràctica  

 

DURADA 

1 h 30’ 

 

LLOC 

Espai Lliure 

 

IDIOMA 

En català 

 

 

PREU  

9 € . 29 € / 5 € Lliure online 

 

LLIURE ONLINE 

28/03 en endavant 

 

COL·LOQUI 

Sense col·loqui 

 

ACCESSIBILITAT 

Assistència auditiva a través del mòbil 

 

 

 

https://www.teatrelliure.com/ca/a-la-recerca-del-temps-perdut-3
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RECITAL 4: 

Sodoma i Gomorra 

11/04 – 20.00 h 
 
El descobriment que l’homosexualitat, tant masculina como femenina, està 

molt més presents en la societat del que sembla. 

 

Després de veure’s confrontat amb l’evidència, el protagonista s’adona que 

l’homosexualitat és una realitat molt present al seu voltant, tant masculina 

(“Sodoma”) com femenina (“Gomorra”). El relat detalla la relació del baró de 

Charlus amb un sastre anomenat Jupien i posteriorment amb un jove 

violinista, en Morel, que intentarà aprofitar la protecció d’en Charlus per 

ascendir en l’escala social. Al llarg del volum s’assisteix al desenvolupament 

d’aquesta relació, on conflueix d’una banda l’ambició d’en Morel per situar-

se en societat, i de l’altra l’ànsia del baró Charlus per seduir el violinista. 

 

La presència de l’Albertine va creixent en aquest volum, i conduirà el 

protagonista a qüestionar-se l’orientació sexual tant d’aquesta noia com de 

les seves amigues amb les que va coincidir a Balbec, un escenari que, per 

altra banda, torna a aparèixer. Aquestes sospites sobre les apetències 

sexuals de l’Albertine arriben al seu paroxisme quan s’assabenta que és 

íntima amiga de la senyoreta Vinteuil, a qui coneixia dels temps de Combray 

i de qui se sap que és homosexual. Aquesta notícia fa créixer enormement 

la gelosia del protagonista envers l’Albertine. 

 

 

 
 

 

MÉS INFO 

https://www.teatrelliure.com/ca/a-la-recerca-del-temps-perdut-4

 

 
 

Informació pràctica  

 

DURADA 

1 h 30’ 

 

LLOC 

Espai Lliure 

 

IDIOMA 

En català 

 

PREU  

9 € . 29 € / 5 € Lliure online 

 

LLIURE ONLINE 

11/04 en endavant 

 

COL·LOQUI 

Sense col·loqui 

 

ACCESSIBILITAT 

Assistència auditiva a través del mòbil 

 

https://www.teatrelliure.com/ca/a-la-recerca-del-temps-perdut-4


 
 
 

 

RECITAL 5: 

La presonera 

09/05 – 20.00 h 
 
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. 

 

 
 

 

MÉS INFO 

https://www.teatrelliure.com/ca/a-la-recerca-del-temps-perdut-5 

 

 
Informació pràctica 

 

 

DURADA 

1 h 30’ 

 

LLOC 

Espai Lliure 

 

IDIOMA 

En català 

 

 

PREU  

9 € . 29 € / 5 € Lliure online 

 

LLIURE ONLINE 

09/05 en endavant 

 

COL·LOQUI 

Sense col·loqui 

 

ACCESSIBILITAT 

Assistència auditiva a través del mòbil 

 

https://www.teatrelliure.com/ca/a-la-recerca-del-temps-perdut-5


 
 
 

 

RECITAL 6: 

Albertine desapareguda 

16/05 – 20.00 h 
 
"La senyoreta Albertine se n’ha anat”. Així anuncia la Françoise al 

protagonista la fugida de la seva amant. 

 

Amb la fugida de la seva amant, el protagonista es veu confrontat de sobte 

amb una situació que no havia previst ja que, de fet, ell es proposava 

establir unes noves bases per a la convivència amb l’Albertine i, en 

definitiva, buscar una manera de suportar una mica millor la gelosia, que el 

rosega per dins cada cop que la noia es veu amb algú altre. 

 

Però aquesta fugida situa la història en un altre context. I mentre en el seu 

esperit lluiten el desig de tornar-la a tenir a casa i el despit de sentir-se 

abandonat, li arriba un missatge que el trasbalsarà durant molt de temps: 

l’Albertine ha mort. En el procés de dol que duu a terme a continuació, el 

protagonista decideix marxar de París cap a un escenari ben diferent: 

Venècia, una ciutat amb què havia somiat des de petit però que encara no 

havia visitat. Allà, passejant entre els canals i els palaus, al ritme de les 

seves passejades, tornarà a trobar la serenor i l’energia. 

 

En el viatge de tornada, s’assabenta del compromís d’en Saint-Loup amb la 

Gilberte Swann, i més tard decideix passar una temporada a Tansonville, als 

afores de Combray, a casa d’ella, ara ja una dona casada. Allà, 

inevitablement, en moments d’intimitat es faran reveladores confidències. 

 

 

 
 

 

MÉS INFO 

https://www.teatrelliure.com/ca/a-la-recerca-del-temps-perdut-6
  

Informació pràctica  

 

DURADA 

1 h 30’ 

 

LLOC 

Espai Lliure 

 

IDIOMA 

En català 

 

 

PREU  

9 € . 29 € / 5 € Lliure online 

 

LLIURE ONLINE 

28/03 en endavant 

 

COL·LOQUI 

Sense col·loqui 

 

ACCESSIBILITAT 

Assistència auditiva a través del mòbil

https://www.teatrelliure.com/ca/a-la-recerca-del-temps-perdut-6


 
 
 

 

RECITAL 7: 

El temps retrobat 

23/05 – 20.00 h 
 
En un París assolat per la Primera Guerra Mundial, el protagonista de l’obra 

comprèn de quina manera pot fer reviure el temps passat. 

 

Després d’una estada llarga en un sanatori, el protagonista torna a París i 

es troba una ciutat que viu pendent dels fronts de guerra, i que de nit està 

completament a les fosques. En un passeig nocturn coincideix per casualitat 

amb el baró de Charlus, amb qui manté una llarga conversa. Després 

d’acomiadar-se, anirà a parar en el que li sembla que és un hotel i que en 

realitat és un bordell masculí. Allà veurà, d’amagat, com el senyor de 

Charlus està encadenat i es fa fuetejar voluntàriament. 

 

Acabada la guerra, en un ball a casa del príncep de Guermantes, el 

protagonista retroba, molt envellits, molts dels personatges que ha anat 

coneixent en les últimes dècades. El pas del temps apareix doncs encarnat 

en els canvis físics d’homes i dones que ell havia anat freqüentant. Allà 

mateix ha tingut una revelació: com en altres temps el gust d’un magdalena 

el va transportar a la seva infantesa, ara, una llamborda al palau dels 

Guermantes li recorda un altre moment, més proper, del seu passat. 

S’adona aleshores que pot convocar aquests túnels de la memòria que el 

porten a reviure el passat, i que la millor manera de retrobar aquest passat 

és recrear-lo a través de la literatura que, en definitiva, serà “la vida 

realment viscuda”. És la manera de retrobar el temps perdut. 

 

 
 

 

MÉS INFO 

https://www.teatrelliure.com/ca/a-la-recerca-del-temps-perdut-7

 

Informació pràctica  

 

DURADA 

1 h 30’ 

 

LLOC 

Espai Lliure 

 

IDIOMA 

En català 

 

 

PREU  

9 € . 29 € / 5 € Lliure online 

 

LLIURE ONLINE 

28/03 en endavant 

 

COL·LOQUI 

Sense col·loqui 

 

ACCESSIBILITAT 

Assistència auditiva a través del mòbil 

  

https://www.teatrelliure.com/ca/a-la-recerca-del-temps-perdut-7
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ENTREVISTA 

Parlant amb Josep  
Maria Pinto 
 
A la recerca del temps perdut es compon de 

set recitals, tants com volums. Com ha sigut 

el procés d’adaptació dels diferents volums? 

Com heu treballat amb en Jordi Bosch? 

Ha estat un procés molt estimulant, tot i que 

llarg i laboriós, perquè he tractat de fer 

entenedor el que succeeix a cada volum i, al 

mateix temps, deixar que l’estil de Proust, tan 

fàcil de reconèixer, respiri malgrat la major 

brevetat dels textos. Per a mi ha estat una 

sort fer aquest procés amb en Jordi, amb qui 

hem treballat molt estretament. No només és 

un admirador absolut de Proust, sinó que té al 

cap tota l’obra i el seu significat, amb la qual 

cosa m’ha ajudat moltíssim en la feina 

d’adaptació.  

 

Pels que no coneixen l’obra de Proust, quin 

és el fil conductor de la novel·la? 

A la recerca del temps perdut abasta multitud 

de temes, però es pot descriure com el relat 

de l’aprenentatge del protagonista en tots els 

aspectes (emocional, artístic, sexual, social), 

des de la infantesa fins a la maduresa. 

També és la narració del descobriment d’una 

vocació literària, llargament perseguida, i que 

al final justificarà pròpiament la seva 

existència. Al llarg d’aquest periple, 

personatges, paisatges, idees, obres 

artístiques, musicals, acoloreixen i 

enriqueixen el seu viatge.  

 

La novel·la suposa una nova narrativa del 

segle XX i capgira la manera de narrar el 

temps. Quin paper juga el temps en escena 

en el format recital i com es plasma? 

En efecte, A la recerca del temps perdut és 

un gran experiment sobre la textura del 

temps, en el qual entren en joc molts factors. 

Un dels més importants és la pròpia longitud 

de l’obra, així com els seus períodes amplis i 

les seves frases llargues, de sintaxi complexa 

però, al mateix temps, de caràcter col·loquial. 

Aquest aspecte és un dels que he intentat 

mantenir en la meva adaptació, malgrat que 

òbviament s’ha hagut de retallar una gran part 

de text per adaptar-lo al format de recital. 

Què destacaries del muntatge i de la 

novel·la? 

No tinc cap dubte que la novel·la és una de 

les obres literàries més monumentals de la 

història. I el muntatge, hàbilment dissenyat en 

set recitals que segueixen els set grans 

moments o parts de la Recerca, reflecteix 

aquesta importància artística indubtable. He 

de destacar, a més, diria que en primer lloc, el 

treball tan conscient i acurat dels actors i 

actrius, que durant l’hora i mitja que dura 

cada recital, ens submergeixen totalment en 

l’univers de Proust. També la feina que ha fet 

en Jordi Bosch amb els músics, per tal de 

dotar el muntatge d’una banda sonora del tot 

adequada.  

Amb que vols que el públic es quedi 

d’aquesta proposta? 

Penso que aquests recitals poden ser una 

molt bona entrada al món tan complex i 

articulat de Marcel Proust. M’agradaria que es 

quedessin amb les peripècies del 

protagonista, és clar, però també, o sobretot, 

amb la riquesa immensa de l’estil literari, que 

fa que l’obra no sigui més difícil o complicada, 

sinó molt més rica i esclaridora. Gràcies a 

aquest estil, i a la gran capacitat de 

penetració psicològica de l’autor, no és gens 

estrany que el lector s’hi vegi retratat tot 

sovint!  
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Font: GETTY IMAGES 

BIOGRAFIA 

Marcel Proust 

autor 
 
París (1871-1922). Va ser un important escriptor francès. La seva mare es diu 

Jeanne Clémence Weil i el seu pare Dr. Adrien Proust. En néixer, Marcel 

Proust va donar mostres d'intel·ligència i sensibilitat primerenca. 
 

La novel·la més significativa de l'escriptor va ser A la recherche du temps perdu 

(La Recherche) [Recerca] escrita entre el 1906 i el 1922 i va ser publicada 

entre el 1913 i el 1927. En lloc de proposar una determinada seqüència de fets, 

A la recerca del temps perdut evoca una reflexió sobre la memòria, la literatura 

i el temps. El narrador, l'heroi de la novel·la, descobreix en l'últim volum 

l'essència de la vida a través de la literatura i l'art. 
 

Altres obres importants que Proust va crear són una col·lecció de contes i 

poemes en prosa, titulada Les Plaisirs et les Jours, publicada en 1896 per 

Calman-Lévy. El 1895, va començar a escriure la novel·la Jean Santeuil. El 

1904, va traduir La Bible d'Amiens. Contre Sainte-Beuve, un conjunt de pàgines 

publicades pòstumament el 1954. El 1919 va aparèixer l'obra Pastisses et 

Mixtures. La Recerca és una llarga sèrie de set volums, els tres últims dels 

quals es van publicar ja mort. 

 

 

 

 

MÉS INFO 

https://www.marcel-proust.fr/  

 

https://www.marcel-proust.fr/
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Fuente: Wenjordibosch.com 

BIOGRAFIA 

Jordi Bosch 

direcció 
 

1956, Mataró. Debuta professionalment amb tres obres a partir de 1981: Muerte 

accidental de un anarquista, de Darío Fo (dir. Pere Planella); Advertencia para 

embarcaciones pequeñas, de T.Williams (dir. Carlos Gandolfo) i El héroe, de 

Santiago Rusiñol (dir. Fabià Puigserver). A partir de llavors, no ha deixat 

l’escenari en cap moment. Ha treballat en diferents espectacles com La flauta 

màgica i Las bodas de Fígaro (dir. Fabià Puigserver); Capvespre al jardí, de 

Ramon Gomis (dir. Lluís Pasqual); Bala perduda, de Lluís Elias (dir. Xavier 

Berraondo); El jardín de los cerezos d’A. Txèkhov (dir. Lluís Pasqual), 

Restauració d'Eduardo Mendoza (dir. Ariel García Valdés) o Primera plana de 

Ben Hecht i Charles MacArthur (dir.Sergi Belbel), entre altres. 
 

A la gran pantalla, el 1989 forma part del film Capitán Escalaborns (dir. Carles 

Benpar) i, el 1991 de La fiebre del oro (dir. Gonzalo Herralde). Els anys 

posteriors ha participat en d’altres pel·lícules com El porqué de las cosas, 

Barcelona (un mapa) i Mil cretinos, amb direcció de Ventura Pons; La buena 

vida, de David Trueba; Silencio roto de Montxo Armendáriz o La educación de 

las hadas, de José Luis Cuerda. A la televisió, se’l pot veure a algunes sèries 

com Agència de viatges, La Lloll, Pedrables Centre o JeetLag de TV3 i, a nivell 

nacional, a Abuela de verano, El comisario o Lex. 
 

Entre els diferents premis que ha aconseguit al llarg de la seva trajectòria 

professional destaquen el Premi Butaca al Millor actor de cinema pel seu paper a 

El porqué de las cosas o el Premi de l’Associació d’Actors i Directors 

Professionals de Catalunya per la seva interpretació a Restauració. 
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BIOGRAFIA 

Josep Maria Pinto 

adaptació i selecció de texts 
 

Va néixer a Barcelona l’any 1962. Com a autor, ha publicat un llibre de poemes 

(El llast de les abelles, 2002) i un volum d’assaigs literaris (Combray, de lluny, 

2011). Durant vint anys va ser l’autor dels llibres d’El Bulli, amb col·laboració amb 

en Ferran Adrià.  

 

Com a traductor, ha abordat obres de Radiguet, Sagan, Le Goff o Bobin. Aquest 

any 2022 acabarà el projecte de traducció íntegra, en 14 volums, d’A la recerca 

del temps perdut, de Marcel Proust, que va començar l’any 2008. Des del 2019 

resideix a la Charente-Maritime (França). 
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Font: Xeniamaso.com 

BIOGRAFIA 

Claudia Benito 

intèrpret 

Va estudiar Art Dramàtic a l’Institut de Teatre de Barcelona i també a l’escola The 

Arts Educational School of London. El seu primer projecte professional va ser 

l’obra de teatre Com dir-ho?, dirigida per Xavier Albertí i escrita per Josep M. 

Benet i Jornet. També ha participat en projectes com El Somni d’una nit d’estiu 

dirigida per Joan Ollé al Teatre Nacional de Catalunya i va formar part de la Jove 

Kompanyia del Teatre Lliure durant tres anys, participant en diversos espectacles 

teatrals com Revolta de bruixes, de Josep M. Benet i Jornet (dir. Juan Carlos 

Martel), El temps que estiguem junts, de Pablo Messiez, i Nit de Reis, de W. 

Shakespeare (dir. de Pau Carrió), entre altres. 

En cinema i televisió destaca la seva participació a Habitaciones cerradas de 

TVE; Hache, de Netflix, Laia de TV3 i La Vampira de Barcelona, de Brutal 

Mitjana. 
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© TNC / David Ruano 

BIOGRAFIA 

Jordi Boixaderas 

intèrpret 
 
Sabadell, 1959. Actor de teatre, cinema i televisió, i actor de doblatge en català i 

castellà. Ha estat reconegut amb el premi de l’Associació d’Actors i Directors 

Professionals de Catalunya del 1992 per El Temps i els Conway, de J.B. 

Priestley (dir. Mario Gas) i amb el Premi de la Crítica de Barcelona del 1998 per 

Paraules encadenades, de Jordi Galceran. Inicia els seus estudis en les arts 

escèniques amb el Teatre Estable de Sabadell.  
 

El 1985 va participar a Romeu i Julieta, dirigida per Esteve Polls al Teatre 

Victòria. A partir d’aquí va començar a diferents obres del director Mario Gas, de 

Sergi Belbel, Fabià Puigserver, Rosa Maria Sardà, Tamzim Towensend, Toni 

Casares i Ariel García Valdés. A partir de la interpretació a El temps i els Conway 

es va convertir en un actor regular als escenaris.  
 

En teatre se l’ha vist a Othelo (1994, Festival Grec de Barcelona), El silenci és or 

(2001), Sum Vermis. Verdaguer o fals (2001), El Club de la corbata (2002), 

Amants (2002), El mètode Grönholm (2004), Teatre sense animals (2004), Fi de 

la partida (2005), A la Toscana (2007), Espectres (2008), Don Juan Tenorio 

(2008), Mort d’un viatjant (2009), El misantrop (2011), Com dir-ho? (2013) o El 

crèdit (2014). En televisió ha treballat en sèries com ara Poblenou (1994), 

Laberint d’ombres (1998), El cor de la ciutat (2002), Mirall trencat (2002) o 

Ventdelplà (2005), totes de TV3. En cinema ha participat en alguns films com, 

per exemple, Ens veiem demà (2009) i, com a doblador, va fer la veu en off del 

narrador a Els Estats Units des de l’aire. 
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Font: El Mundo  

BIOGRAFIA 

Mario Gas 

intèrpret 
 
Uruguai, 1947. Creador polifacètic format en els teatres universitaris i 

independents dels anys 60, ha muntat més d’un centenar d’espectacles entre 

teatre, òpera, sarsuela i music-hall al llarg de la seva dilatada trajectòria. 
 

Entre els muntatges més recients destaquen: A electra le sienta bien el luto 

(Festival de Mèrida, 2005), La orestiada (Grec, 2004), Madame butterfly (Teatro 

Real, 2002), Las criadas (2002), La mare coratge i els seus fills (TNC, 2001), Full 

monty (2001), Lulú (TNC, 2001).  
 

Alguns dels seus muntatges premiats són: A little night music, 2000 (Premi del 

Públic al Millor Espectacle Musical de la revista BCN), La reina de bellesa de 

leenane, 1998 (Premi Max al Millor Muntatge Teatral, Premi de la crítica de 

Barcelona), Sweeney todd, 1995 (Premi de la crítica de Barcelona, Premi 

Nacional de Teatre de la Generalitat de Catalunya, Premis Max a la Millor 

Direcció Escènica i al Millor Musical), Martes de carnaval, 1996 (Premi de la 

Crítica al Millor Espectacle), El temps i els Conway, 1991 (Premi de la Crítica a la 

Millor Direcció).  
 

Com a gestor teatral, ha estat al capdavant del Festival Grec 76, del extint Saló 

Diana, del Teatre Condal, i ha sigut el director dels tres Festivals de Tardor de 

Barcelona i Olímpic de les Arts, i del Teatro Español de Madrid.  
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Font: Quique García (EFE)  

BIOGRAFIA 

Emma Vilarasau 

intèrpret 
 
Va estudiar interpretació a l'Institut del Teatre de Barcelona, i va completar la 

seva formació amb seminaris amb John Strassberg i Carlos Gandolfo, així com 

estudis a l'escola de Philip Gaulier a París l'any 1985. 
 

La seva trajectòria teatral abraça més de 40 interpretacions des del 1982, incloent 

obres com La Flauta màgica i Les noces de Fígaro (dir. de Fabià Puigserver (al 

Teatre Lliure), La infanticida, de Víctor Català (dir. Josep Maria Mestres); Un 

tramvia anomenat desig, de T.Williams (dir. Manuel Dueso), Un matrimoni de 

Boston, de David Mamet (dir. Josep Maria Mestres), Agost, de Tracy Letts (dir. 

Sergi Belbel); Qui té por de Virginia Woolf? d’Edward Albee (dir. Daniel Veronese); 

Barcelona i Infàmia, de Pere Riera; Victòria, de Pau Miró; La mare, d’Andrés Lima, 

Medea (dir. Lluís Pasqual, a partir d’Eurípides i Sèneca al Teatre Lliure) i La cabra, 

o qui és Sylvia?, d’Edward Albee (dir. Iván Morales), entre d'altres. Actualment 

participa en l’espectacle de Guillem Cua, L’Oreneta (2022). 
 

En televisió, la van fer famosa grans sèries de TV3 com Secrets de família, 

Nissaga de poder, Majoria absoluta o Ventdelplà. Pel que fa a la gran pantalla 

l'hem pogut veure en les pel·lícules Els sense nom, de Jaume Balagueró; Para 

que no me olvides, de Patricia Ferreira; i La fossa, de Pere Vilà i Barceló. 

 

Entre els guardons rebuts: tres premis de la Crítica teatral de Barcelona 1991-92, 

1992-93 i 1998-99, tres premis Butaca 1998, 2000 i 2013, el premi Sant Jordi de 

cinema 2005, el premi Extraordinari Ciutat de Sant Cugat 2008, el premi a millor 

actriu del World Fest-Houston International Film Festival 2013, el premi Max a 

millor actriu de teatre 2014, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 

2015 i el Premi Nacional de Cultura 2017.  
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Fitxa artística 
 

INTÈRPRETS 

Claudia Benito 

Jordi Boixaderas 

Mario Gas 

Emma Vilarasau 

 

PIANO  

Daniel Vidal 

 

VIOLÍ 

Jordi Prim 

 

PRODUCCIÓ 

Teatre Lliure 

 

TRADUCCIÓ DEL FRANCÈS I TRIA DE 

TEXTOS 

Josep M. Pinto 

 

AGRAÏMENTS 

Viena Edicions 
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Taula 1: Traduir Proust 
 
Xerrada entre traductors de Marcel Proust, tant d’A la recerca del temps 

perdut com d’altres obres del mateix autor. Es definiran les característiques 

de l’estil tan fàcil de reconèixer de l’autor, s’expressaran les dificultats 

lèxiques, sintàctiques. S’abordaran anècdotes de traducció, i s’introduirà el 

debat sobre si és o no és necessari retraduir Proust cada tants anys.  

 

28/03/22- 18:30 h 

Teatre Lliure Montjuïc - Hivernacle  

 

 
 

Taula 2: Editar la Recerca 
 

Aquesta taula reuneix a editors que s’han aventurat a traduir À la recherche 

du temps perdu al català, malgrat l’enormitat del projecte. En català tindrem 

aviat tres traduccions íntegres, circumstància que es produeix en ben pocs 

idiomes del món. També s’explicaran les vicissituds de la primera edició de 

la Recerca, la del propi Marcel Proust. 

 

23/05/22- 18:30 h 

Teatre Lliure Montjuïc - Hivernacle  
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Sala de premsa 
 

Per descarregar-se tots els 

materials informatius (dossiers, 

notes de premsa, vídeos, fotos) o 

tenir accés a material de referència 

(llistes de reproducció, etc.) 

 

 

 

 

https://www.teatrelliure.com/ca/sala-de-premsa-a-la-recerca-del-temps-perdut 

 

 

 

 

 

CONTACTE PREMSA 

Rocio Pedrol  

M. 669 06 75 66 

premsa@teatrelliure.com  

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

tel:669067566
mailto:premsa@teatrelliure.com
https://www.facebook.com/teatrelliure/
https://instagram.com/teatrelliure
https://twitter.com/teatrelliure
https://www.youtube.com/user/teatrelliure/
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