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tava de recuperar el passat ni recor-
dar-lo sinó recrear-lo, un acte de cre-
ació a través de la imaginació. Hi ha 
una reflexió profunda sobre l’art en 
diferents vessants: pictòric, musi-
cal... El narrador, sense adonar-se’n, 
va aprenent i madurant. Observa to-
ta l’aristocràcia decadent i, al final, 
conclou que tot el temps que ha pas-
sat als salons no és un temps perdut, 
perquè pot descriure aquest món en 
decadència. Proust valorava això: re-
fer la vida copsada i viscuda.  

Però també hi ha molta desil·lusió 
i decepció.  
El narrador veu com la gent diu una 
cosa i en fa una altra. Al principi es-
tà fascinat amb les Guermantes pe-
rò al final veu que tot plegat és car-
tró pedra. Quan finalment pot anar 
al teatre i veure la gran dama de l’es-
cena, Berma, té una gran decepció.  

Proust va escriure A la recerca del 
temps perdut al llarg dels últims 14 
anys de la seva vida. ¿Hi ha evolu-
ció, canvis a l’hora d’escriure o en-
frontar-se al món que l’envolta? 
L’últim volum que va publicar en vi-
da va ser Sodoma i Gomorra. La res-
ta, La presonera, Albertina desapare-
guda i El temps retrobat, es va publi-
car de manera pòstuma. El final de la 
seva obra va ser com un tour de for-
ce, perquè volia tancar-la però esta-
va molt malalt i no es volia curar. Es 
va tancar per escriure, i són molt im-
portants les memòries que escriu 
Céleste Albaret, la dona que el va cui-
dar… El primer volum és molt poè-
tic i després tot es desborda, és com 
si hagués trobat la clau per escriure. 
Era molt conscient que la seva obra 

La prosa de Marcel Proust (París, 
1871-1922) ha engolit del tot la tra-
ductora i periodista de l’ARA Valèria 
Gaillard. “M’ha canviat la vida, hi ha 
un abans i un després”, explica Gai-
llard, que ha traduït al català els tres 
primers volums d’A la recerca del 
temps perdut: Pel cantó de Swann, A 
l’ombra de les noies en flor i El costat 
de Guermantes (Proa). La magna 
obra de Proust consta d’un total de 
set parts que l’escriptor francès va 
crear durant els últims 14 anys de la 
seva vida. Pocs dies abans de morir, 
i ja molt malalt, va poder escriure 
“fi”. Per a Proust res era simple. La 
memòria era un complex laberint i 
estava obsessionat en plasmar els 
records sobre el paper sense oblidar 
mai la sensualitat que evoca tota me-
mòria. Era un gran observador, res 
se li escapava, però anotava, corregia 
i reescrivia infinitat de vegades bus-
cant la manera de recrear allò viscut. 
Gaillard ha portat la seva prosa al ca-
talà del segle XXI.  

Proust publica Pel cantó de Swann, 
la primera part d’A la recerca del 
temps perdut, el 1913, abans de l’es-
clat de la Primera Guerra Mundial. 
Com l’afecta el daltabaix històric 
que viu? 
El narrador de l’obra de Proust és 
un noi que vol escriure. La primera 
part és la infància, i és la més poèti-
ca. Aquest narrador sempre té la ne-
cessitat de transcriure allò que sent. 
Va creixent i vol ser escriptor però 
no sap què fer, què escriure. Coneix 
diferents artistes i va descobrint di-
ferents maneres d’apropar-se a la 
realitat. El costat de Guermantes [la 
part que ara es publica] és l’entra-

"""" Sílvia Marimon

Valèria Gaillard s’ha passat més d’onze anys 
immersa en la magna obra de Proust, ‘A la recerca 
del temps perdut’. N’ha traduït al català els tres 
primers volums i ha quedat fascinada: l’univers 
proustià li ha regalat una nova mirada al món

da a la maduresa, quan es mor la se-
va àvia. Ell projectava una obra més 
curta però se li va desbordar amb 
l’esclat de la guerra i amb la mort del 
seu gran amor, Alfred Agostinelli, 
que inspira el personatge d’Alberti-
ne, una de les heroïnes de A l’ombra 
de les noies en flor. Havia de fer tres 
parts i, al final, en va fer set.  

Proust és coetani de Joseph Roth 
i Stefan Zweig. El seu món és tam-
bé un món que s’esvaeix amb l’es-
clat de la Gran Guerra.  
Proust neix precisament el 1871, 
l’any en què acaba la guerra franco-
prussiana. Va ser una derrota humi-
liant per a França. La família de la 
mare de Proust era d’ascendència 
alemanya i jueva i va viure l’esclat de 
la Primera Guerra Mundial amb 
molta angoixa. L’afer Dreyfuss [Al-
fred Dreyfuss era un capità francès 
d’origen jueu que el 1895 va ser con-
demnat, sense proves, de traïció], 
que va sacsejar tot França i va radi-
calitzar molt la població, també surt 
reflectit a la novel·la. Proust va des-
criure com dos mons fins aleshores 
separats, el de la burgesia i de l’aris-
tocràcia, acaben confluint. I si les 
dues classes socials van coincidir en 
els mateixos salons va ser, en part, 
gràcies a l’afer Dreyfuss, perquè el 
més patriòtic era anar contra el ca-
pità francès acusat d’espionatge 
[més tard es va demostrar que 
Dreyfuss era innocent i que havia si-
gut víctima d’antisemitisme].  

Hi ha l’obsessió per transmetre les 
emocions, el que s’ha viscut.  
Per a Proust escriure era com tradu-
ir les emocions interiors. No es trac-

“Proust 
m’ha canviat  
la vida”
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era una bomba, que havia copsat 
moltes coses: l’amor, la gelosia, 
l’amistat, el temps, sobretot el temps.  
 
Malgrat ser conscient que havia es-
crit una gran obra, les grans edito-
rials el van rebutjar. André Gide, 
aleshores al capdavant de Galli-
mard, no el va voler i Proust es va 
haver d’autoeditar. 
Proust era molt conegut, era un ge-
ni que anava als salons i brillava, sa-
bia fer riure, era molt culte, tenia un 
gran talent. Se’l considerava un ho-
me mundà i un esnob. Gide, que al 
contrari de Proust vivia obertament 
la seva homosexualitat, va llegir Pel 
cantó de Swann amb molts prejudi-
cis. Tanmateix, després, quan 
Proust va guanyar el premi Gon-
court amb A l’ombra de les noies en 
flor, Gallimard li va demanar perdó 
i va publicar la resta de volums.  
 
Proust no vivia obertament la seva 
homosexualitat però és un tema la-
tent a la seva obra. 
Al principi ell va transposar la seva 
homosexualitat masculina a la feme-
nina, potser perquè considerava que 
estaria més ben acceptat l’erotisme 
entre dones. A Sodoma i Gomorra, 
però, surten els prostíbuls mascu-
lins i, per exemple, les insinuacions 
del baró de Charlus, personatge ins-
pirat en Robert de Montesquieu, que 
intenta seduir el narrador.  
 
Proust reprodueix el llenguatge del 
carrer i escriu unes frases llarguís-
simes. Traduir-lo al català del segle 
XXI no deu haver sigut fàcil. 
Proust busca el seu estil, la comple-
xitat de la frase. Vol que la frase si-

gui sinuosa, pràcticament oral, per-
què el narrador està recordant. Tan-
mateix, el més complicat és que aquí 
no hem tingut mai un món com el 
que descriu Proust, no hi havia tants 
servents. Ha sigut difícil trobar les 
figures paral·leles. I l’argot també 
era un altre repte. Vaig escriure al 
Quim Monzó per saber com tradu-
iria mâitre-chanteur. Em va dir que 
ho traduís per xaper.  
 
Han passat pràcticament cent anys 
de la mort de Proust però se’n con-
tinuen publicant estudis. Segueix 
fascinant, i molt.  
La prosa de Proust és com una filo-
sofia de vida, una religió. Ell defen-
sava que s’havia de llegir molt pe-
rò que per crear s’havien de matar 
els grans autors, que tots som cre-
adors en potència. Proust creia que 
si a la vida no vols perdre el temps 
has de crear, superar el temps, es-
devenir immortal a través de l’art. 
Avui vivim a un ritme accelerat i 
l’escriptura és totalment oposada a 
la de Proust. Potser costa entrar-hi, 
però atrapa. A mi em va absorbir to-
talment. M’ha canviat la vida. Hi ha 
un abans i un després, perquè 
Proust sabia mirar, era un gran ob-
servador de les relacions humanes, 
sabia discernir el que era impor-
tant a la vida. Si et deixes portar per 
Proust pots veure el món amb més 
profunditat, tenir una nova mira-
da. Proust ho enriqueix tot. Ara el 
corrent més important d’estudis 
sobre Proust és la genealogia d’En 
busca del temps perdut. Les anota-
cions que feia de cada personatge, 
les mil opcions que havia pensat 
per a cadascun.!
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Una de les coses que 
més sorprèn entre els 
cenacles acadèmics a 
França és la virulència 
que prenen les polè-

miques al voltant de l’autor d’A la 
recerca del temps perdut. Comparats 
amb els enfrontaments entre insti-
tucions proustianes –l’Équipe 
Proust del CNRS, Société des Amis 
de Marcel Proust, Maison de Tan-
te Léonie a Combray, Centre d’Étu-
des Proustiennes Sorbonne Paris 
3...–, els estira-i-arronses entre crí-
tics literaris del país sobre qüesti-
ons com ara la composició dels ju-
rats dels premis literaris o les ten-
dències que s’imposen en la narra-
tiva actual són mers jocs d’infants.  

Després que les opinions oposa-
des xiulessin l’any passat amunt i 
avall com bales al camp de batalla 
per controlar el “coneixement” so-
bre Proust –vida i obra– arran de la 
filmació descoberta en uns arxius 
per Laure Hillerin, la biògrafa de 
Madame de Greffulhe (model de 
Madame de Guermantes), que va ge-
nerar discussió sobre si l’home que 
baixa les escales de la Madeleine de 
París és Proust o no, aquest any el foc 
l’ha encès la publicació d’uns textos 
inèdits de Marcel Proust. Es tracta 
de Le mystérieux correspondant et 
autres nouvelles inédites, editat per 
Luc Fraisse i publicat per Éditions 
de Fallois. Per fer-se la idea de la re-
llevància que aquests textos tenen 
a França, cal explicar que les prin-
cipals cadenes televisives del país se 
n’han fet ressò. I és que l’últim inè-
dit de Proust va sortir publicat el 
1978, L’indifférent, un text que va 
trobar l’editor de la correspondèn-
cia de Proust, el nord-americà Phi-
lip Kolb, i que en realitat ja havia sor-
tit publicat en una revista a finals del 
segle XIX, abans de caure en l’oblit. 

La polèmica, doncs, està servida, 
i els especialistes d’una banda i l’al-
tra es van posicionant al voltant de 
la qüestió de si Proust va escriure la 
Recerca en un cop de geni fent un 
esprint final titànic, o bé si, al con-
trari, l’obra magna neix d’un treball 
previ de formiga que hauria fet ja 
des de la seva joventut i del qual els 
textos descoberts en serien la pro-
va. Aquestes nouvelles inèdites, al-
gunes inacabades, pertanyen a la 
mateixa època de joventut que Les 
plaisirs et les jours (1896), un recull 
de poemes en prosa i contes al vol-
tant del món mundà parisenc que 
Proust va fer acompanyar amb di-
buixos de la seva amiga Madeleine 
Lemaire, i que va tenir una acollida 
força freda. Algunes de les nouvelles 
les havia inclòs inicialment en el vo-
lum i finalment les va descartar. 

Els textos –amb títols com ara 
Pauline de S., Aux enfers (A l’infern), 
La conscience d’aimer (La conscièn-
cia d’estimar) o Le don des fées (El do 
de les fades)– tenen en comú el fet 
d’abordar l’homosexualitat des de la 
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La polèmica  
dels inèdits
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consciència de la tragèdia o maledic-
ció que això representava en una so-
cietat –la del tombant del segle 
XIX– que condemnava qualsevol 
desviació de les tradicionals relaci-
ons heterosexuals. És per aquest 
motiu que, segons l’editor Luc 
Fraisse, van ser silenciats i Proust 
“els va mantenir en secret”. 

Aquestes nou nouvelles, de les 
quals vuit són inèdites (Souvenir 
d’un capitaine ja havia sortit publi-
cada a Gallimard el 1971), es conser-
vaven en els arxius de l’editor Ber-
nard de Fallois, que va traspassar 
l’any passat, i no es coneixien. Ber-
nard de Fallois va ser un dels pri-
mers estudiosos que va treballar en 
una tesi sobre Marcel Proust 
(Proust avant Proust) i va aconse-
guir, gràcies a la seva relació amb la 
neboda de l’escriptor i marmesso-
ra seva, Suzy Mante-Proust, tenir 
accés a una part dels arxius de l’es-
criptor. Va conservar en vida set 
capses de documents que va llegar 
abans de morir a la Biblioteca Na-
cional de França (BNF). Fallois va 
ser l’editor dels textos pòstums de 
Proust, com ara Jean Santeuil o 
Contra Sainte-Beuve (Gallimard, 
1952 i 1954). Jean-Yves Tadié, un 
dels biògrafs canònics de Proust, ha 
qüestionat la publicació ara 
d’aquests inèdits en un article a Le 
Monde: considera que els textos 
mostren un Proust “tou i sentimen-
tal”, quan en realitat el que en so-
bresurt és “l’estil” que desplega, de 
forma genial, a la Recerca.!
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