
 
 

Jordi Bosch i Josep Maria Pinto 
adapten A la recerca del temps perdut 
de Marcel Proust en set recitals 
  

 Claudia Benito, Jordi Boixaderas, Mario Gas i 
Emma Vilarasau posen veu a les paraules 
d'aquest clàssic que compleix 100 anys. 

 Seran set recitals, un per cada volum de la 
novel·la, i tindran lloc el 14, 21 i 28 de març, l'11 
d'abril i el 9, 16 i 23 de maig. També es podran 
escoltar al Lliure online, un cop representats.    

Després de Terra baixa d'Àngel Guimerà (finalitzada ahir diumenge), i Crim i càstig 

de Fiódor Dostoievski (que es podrà veure encara fins al proper 3 d'abril), ara el 

Teatre Lliure acull també un altre gran clàssic europeu: A la recerca del temps 

perdut, de Marcel Proust.  

Jordi Bosch en dirigeix el cicle de recitals i Josep Maria Pinto és el responsable de 

la seva adaptació a aquest format. Un cicle de set recitals poètics, un per cada volum 

de la novel·la, que tenen el propòsit de mantenir l'estil i les paraules del cèlebre 

escriptor francès. "Soc un més dels milions de fans que té Proust i, aprofitant que 

aquest any se celebra el centenari de la seva obra, vaig pensar: quin millor tribut 

podem fer-li que escoltar la seva veu en un teatre?", ha explicat Bosch en relació al 

perquè de la seva proposta. Pinto, per part seva, ha subratllat el repte de portar a 

escena aquesta obra tan extensa, que ha consistit en "saber fins on es pot tallar, saber 

què es pot sacrificar, malgrat que ens faci mal, i saber què cal mantenir perquè és 

essencial".  
 

Claudia Benito, Jordi Boixaderas, Mario Gas i Emma Vilarasau són els intèrprets 

encarregats de recitar A la recerca del temps perdut. Un repartiment estel·lar, que 

anirà acompanyat per un piano (Daniel Vidal) i un violí (Jordi Prim), que tocaran 

música en directe en un escenari vestit amb mobiliari d'època.  

 

"Aquests textos són d'aquells en els quals s’ha d’aprofundir, s'ha de picar pedra i fer-

los teus", ha comentat Jordi Boixaderas, de nou als escenaris catalans després d'una 

pausa. També Emma Vilarasau ha destacat la dificultat del text: "Gramaticalment és 

difícil de llegir perquè hi ha força subordinades. Cal llegir-ho moltes vegades, perquè el 

qui ho escolti per primera vegada, ho entengui a la primera".  



 
 

  

 

 
 

 

Els set recitals tindran lloc a l'Espai Lliure i són: Pel cantó d'en Swann (14/03), A 

l’ombra de les noies en flor (21/03), El cantó de Guermantes (28/03), Sodoma i 

Gomorra (11/04), La presonera (09/05), Albertine desapareguda (16/05) i El temps 

retrobat (23/05). Per als qui es perdin alguna sessió o prefereixin escoltar-ho des de 

casa, l'àudio de les sessions serà accessible al Lliure online, un cop hagin sigut 

representades i fins al final de la temporada.  
 

A la recerca del temps perdut. 14, 21 i 28 de març, 11 d'abril, 9, 16 i 23 de maig, 

a les 20.00 h. 1 h 30' aprox. cada sessió. En català. Montjuïc -  Espai Lliure 
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