
 

Reprèn el cicle de recitals d'A la recerca 
del temps perdut, de Marcel Proust 
 Claudia Benito, Jordi Boixaderas, Mario Gas i Emma 

Vilarasau posen veu a les paraules d'aquest clàssic que 
compleix 100 anys, adaptat per Josep Maria Pinto i dirigit 
per Jordi Bosch.  

 Els dilluns 9, 16 i 23 de maig se celebren les tres darreres 
sessions, que també es podran escoltar al Lliure online, 
un cop representades.  

 Demà 5 de maig i només durant 3 dies, Gràcia acull Il cielo 
non è un fondale, de la companyia italiana 
Deflorian/Tagliarini.   

 

El proper dilluns 9 de maig el Teatre Lliure reprèn la sèrie de recitals poètics que 

Jordi Bosch dirigeix i que Josep Maria Pinto ha adaptat del clàssic europeu de 

Marcel Proust A la recerca del temps perdut.  

 

El cicle, format per set lectures dramatitzades -una per cada volum de la novel·la- 

va començar el passat 14 de març. Els propers tres dilluns de maig es 

representaran les tres darreres sessions del cicle: La presonera (09/05), Albertine 

desapareguda (16/05) i El temps retrobat (23/05), aquesta darrera sessió precedida 

per una taula rodona amb Josep Lluch (Ed. 62), Isabel Monsó (Viena Edicions) i 

Amadeu Cuito, i moderada per Àlex Susanna (editor de la versió de Columna). 

 

Després d'acompanyar al nostre protagonista en el seu viatge d'aprenentatge social 

i vital des de la seva llar d'infància, Combray, fins a París i a la ciutat balneària de 

Balbec, ens mostra ara la seva part més íntima i fosca al cinquè i sisè capítol -La 

presonera i Albertine desapareguda- en què s'aborden temes com la possessió, 

l’enamorament, la gelosia, la fugida i el dol. Al darrer episodi, El temps retrobat, el 

protagonista comprèn de quina manera pot fer reviure el temps passat a través de la 

literatura.  
Segons Bosch, aquesta adaptació és un "tribut" a Proust i a l'obra d'A la recerca del 

temps perdut, aquest any que se celebra el centenari de la seva escriptura. Pinto ha 

dut a terme un meticulós treball d'adaptació del text amb el propòsit de mantenir 

l'estil i les paraules del cèlebre escriptor francès.  

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.  

 

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.  

 

Gràcia acull la companyia italiana Il cielo non è un fondale 

A partir de demà dijous i fins al 7 de maig a Gràcia, la companyia italiana 
Deflorian/Tagliarini s'estrena al Teatre Lliure i a Barcelona, després de triomfar a 
diverses ciutats d'Europa. En tres úniques funcions, ens presenten Il cielo non è un 
fondale, un espectacle estrenat el 2016 al Théâtre de Vidy-Lausanne (Suïssa) que 
combina paraula, cant i moviment i molta poesia visual.  

 

A la recerca del temps perdut. 9, 16 i 23 de maig, a les 20.00 h. 1 h 30' aprox. 

cada sessió. En català. Montjuïc -  Espai Lliure.  

 

Taula rodona Editar 'la recerca'. 23 de maig, a les 18.30 h. 1 h aprox. En català. 

Montjuïc - Espai Lliure. Aforament limitat per odre d'arribada. 

 

 

Contacte de premsa: 

Rocio Pedrol 

Premsa – Teatre Lliure 

M. 669 067 566 

premsa@teatrelliure.com 

 
 

 

 

 

  

  

 


