
40 DISSABTE, 1 D’OCTUBRE DEL 2022 ara   
ara llegimarallegim

LA PROESA  
DE PUBLICAR 
PROUST EN 
CATALÀ
“Durant molt de temps me’n vaig anar a 
dormir d’hora”. Així arrenca la traducció 
de Josep Maria Pinto d’A la recerca del 
temps perdut, l’obra mestra de Marcel 
Proust, que Viena ha publicat en cator-
ze volums des del 2009. La segona part 
d’El temps retrobat culmina el projecte 
editorial més ambiciós de l’editorial bar-
celonina dirigida per Isabel Monsó i En-
ric Viladot. “La Recerca vol una mica de 
paciència lectora, perquè és una novel·la 
que ens demana desaprendre a llegir 
com llegim actualment, buscant infor-
mació i una acció constant –explica 
Monsó–. Si aconsegueixes deixar-te im-
pregnar per l’estil de Proust, l’experièn-
cia és única. Hi ha poques obres que pu-
guin considerar-se eternes. La Recerca és 
una d’elles”. 

La fascinació per Marcel Proust a Ca-
talunya no és, ni de bon tros, recent. La 
primera traducció parcial que va aparèi-
xer de la novel·la la va signar Jaume Bo-
fill i Ferro per a Proa l’any 1932. El poe-
ta i crític literari va optar per Un amor de 
Swann, segona part del primer volum, Pel 
cantó de Swann, que l’editorial Grasset 
havia publicat per primera vegada en 
francès el 1913, i Gallimard, en versió cor-
regida i augmentada, el 1919. Des de lla-
vors hi ha hagut més traduccions parci-
als, com la de Joan Casas (El temps retro-
bat, Edicions 62, 1986) i Carles Llorach 
(Pàgines escollides, Funambulista, 2012), 
i una de sencera, que va començar Jaume 
Vidal Alcover i que va haver d’acabar Ma-
ria Aurèlia Capmany a causa de la mort 
del primer. La va publicar Columna en 

abans de morir, el 18 de novembre del 
1922, als 51 anys. “La nostra intenció 
era acabar la Recerca coincidint amb el 
centenari de la mort de Proust, per ai-
xò aquest 2022 hem publicat, excep-
cionalment, els dos últims volums”, 
continua Monsó.  

La ingent producció acadèmica so-
bre l’obra de Proust creix en paral·lel 
als assajos, inèdits i textos de caràcter 
divulgatiu sobre l’escriptor. Només 
aquest 2022 s’han publicat Proust: 
guía de la ‘Recherche’, d’Alberto Beret-
ta Anguissola (Elba), i l’inèdit de Ro-
land Barthes Marcel Proust (Paidós). 
També Los setenta y cinco folios y otros 
manuscritos inéditos (Lumen): escrits 
entre el 1907 i el 1908, permeten en-
dinsar-se en els primers esbossos del 
que acabaria sent la Recerca. 

A mitjans d’octubre arribarà tam-
bé el cinquè volum de Recerques, la re-
vista-llibre anual de la Societat 
d’Amics de Marcel Proust. “S’hi po-
dran llegir articles de Nora Catelli, 
Xavier Nadal, Norbert Bilbeny, Valè-
ria Gaillard i Glòria Farrés, i alguns 
textos sobre Proust escrits dècades 
enrere, en aquest cas de Theodor W. 
Adorno i Marià Manent. Hi afegim 
també la necrològica que en va publi-
car La veu de Catalunya”, avança 
Francesc Garreta, coordinador de la 
revista des dels seus inicis i, fins fa 
cinc anys, professor de literatura de la 
Universitat Ramon Llull.  

La Societat d’Amics de Marcel 
Proust va néixer el 2015 amb la inten-
ció de rellegir, reivindicar i divulgar el 
llegat de l’escriptor francès. “Va ser una 
iniciativa de l’advocat, economista i es-
criptor Amadeu Cuito, un gran prous-
tià que va heretar la passió per la Recer-
ca del seu pare, Ferran Cuito –recorda 
Valèria Gaillard–. Som una setantena 
de membres i ens reunim una vegada al 
mes a Laie”. 

A més de preparar i publicar Recer-
ques, la Societat d’Amics proposa i im-
pulsa activitats al voltant de l’obra i la 
figura de Proust. Amb motiu del cente-
nari de la mort han ajudat a tirar en-
davant l’exposició Lluís Marsans i 
Proust a Catalunya, que es podrà visi-
tar a la Fundació Vila Casas de Barce-
lona a partir del 20 d’octubre, presen-
taran l’esperada tria de la correspon-
dència de l’autor, a cura d’Estela 
Ocampo i que publicarà Acantilado, al 
Born Centre de Cultura i Memòria el 
18 de novembre, i organitzen un cicle 
a la Filmoteca durant el mes de desem-
bre, on es podran veure adaptacions de 
Proust dirigides per Raoul Ruiz, Chan-
tal Akerman i Cristophe Honoré. “Por-
tarem també, a l’Ateneu Barcelonès, el 
29 de novembre, una gran especialis-
ta en Proust, Mireille Naturel –diu Gai-
llard–. I ens agradaria que pogués ve-
nir, el 2023, una altra estudiosa de la 
seva obra, Isabelle Serça”.  

Tot apunta que el culte a Proust 
continuarà viu a Catalunya durant els 
pròxims anys. A més de la publicació 
dels tres volums finals de la traducció 
de Gaillard de la Recerca a Proa, Vie-
na té previst continuar completant 
l’obra de l’escriptor: potser el pròxim 
pas serà una antologia de la corres-
pondència en català, o la traducció 
d’una de les moltes biografies i estudis 
al voltant de la Recerca.✍

Jordi  
Nopca

Amb la publicació del segon volum d’‘El temps retrobat’, de Marcel Proust, Viena culmina el 
seu projecte més ambiciós, que va arrencar el 2009. L’editorial s’avança a la commemoració, al 
novembre, de la mort de l’escriptor francès, que anirà acompanyada de publicacions, xerrades, 
un cicle de cinema i una exposició a la Fundació Vila Casas

tres volums el 1990, però va ser “contro-
vertida perquè hi havia molts mallorqui-
nismes”, diu Isabel Monsó. La primera 
frase, recorda ara, ja posava a prova els 
lectors: “Durant molt de temps, em vaig 
colgar dejorn”. 

“Proust és dels autors que generen més 
bibliografia mundialment. Si t’agrada, t’ab-
sorbeix completament i et pot arribar a 
desbordar”, explica Valèria Gaillard, que el 
2007, i en paral·lel a Josep Maria Pinto, va 
començar a traduir la Recerca. La seva ver-
sió es va començar a publicar més tard: Pel 
cantó de Swann va aparèixer el 2011 a La-
butxaca, A l’ombra de les noies en flor el 
2013, i a partir del 2019 es va rellançar el 
projecte des de Proa, amb la publicació d’El 
costat de Guermantes (2019) i Sodoma i Go-
morra (2021). “Ara estic treballant en el 
cinquè volum, La presonera”, diu Gaillard.  

Un projecte faraònic 
L’equip de Viena ha optat per dividir els 
set llibres de la Recerca en catorze vo-
lums. “Volíem trencar amb la manera 
com normalment es presenta Proust als 
lectors –comenta Isabel Monsó–. Així, 
cadascun dels nostres volums té entre 
200 i 300 pàgines”. La constància de Vi-
ena ha estat una de les claus de l’èxit de 
l’aventura. “Tret del 2012, hem publicat 
un Proust cada any a la col·lecció El Cer-
cle de Viena –afegeix–. La idea inicial era 
només fer Combray i Un amor d’en 
Swann, però la bona acollida ens va ani-
mar a continuar”. Proust va escriure la 
Recerca entre el 1908 i el 1922, i els set lli-
bres de la novel·la van aparèixer entre el 
1913 i el 1927 (els últims tres van ser a tí-
tol pòstum). L’escriptor va acabar les cor-
reccions d’El temps retrobat pocs dies 
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CINC CURIOSITATS 
SOBRE LA 
‘RECERCA’  

I MARCEL PROUST 
 

Josep Maria Pinto (Barcelona, 1962) 
ha dedicat els últims quinze anys a tra-
duir les més de 3.000 pàgines d’A la re-
cerca del temps perdut de Proust. Sen-
se adonar-se’n, hi ha dedicat el mateix 
temps que l’autor francès va dedicar 
a escriure una de les novel·les que va 
marcar la literatura del segle XX. 

Has dedicat entre quatre i cinc mesos 
a l’any des del 2008 a la Recerca. ¿Has 
començat a trobar a faltar Proust? 
Fins i tot els mesos que em dedicava 
a altres feines pensava que al cap de 
poc tornaria a Proust. Ara, aquest ho-
ritzó s’ha perdut, i em queda un buit 
que encara no sé com ompliré. 

Quan, fa gairebé dues dècades, vas 
obrir el blog Combray, no podies ima-
ginar que aquesta paraula et marcaria 
la vida com a traductor. 
Al blog hi escrivia textos sobre al-
guns dels autors que més m’agrada-
ven: Josep Pla, Primo Levi, Francis 
Ponge, Marcel Proust... De Proust 
també en traduïa algun fragment de 
tant en tant. Com que les frases eren 
tan llargues, semblava que hi dedi-
qués més atenció que a altres escrip-
tors. Al cap d’un temps vaig rebre un 
comentari d’un tal Marcel que deia: 

Josep 
Maria 
Pinto

“La 
‘Recerca’ 
és revolu-
cionària 
perquè et 
sacseja 
estètica-
ment”

Traductor

“Això ho has traduït tu? Posa’t en 
contacte amb mi”. Em vaig pensar 
que era una broma. 

Però no ho era. 
No. Era Marcel Riera, poeta i membre 
del consell assessor de la col·lecció El 
Cercle de Viena. La proposta que em 
van fer des de l’editorial va ser tradu-
ir Combray, la primera part de Pel can-
tó de Swann, el volum inicial de la Re-
cerca. No tenia cap intenció de fer els 
set llibres de Proust. Vaig pensar que 
després de Combray, que té poc més de 
200 pàgines, em dedicaria a una altra 
cosa. 

Era la teva primera traducció literà-
ria, oi? 
Fins llavors, una mica menys de la mei-
tat del meu sou venia de la traducció, 
però no literària. Durant força temps 
m’havia dedicat a la redacció de fasci-
cles, sobretot de música clàssica. De 
Beethoven, per exemple, n’havia escrit 
una biografia de 12 pàgines, una altra 
de 30 i una de 200. A partir del 1997 em 
vaig dedicar a escriure els textos de 
tots els llibres del Ferran Adrià.  

Ja eres proustià, llavors? 
El meu primer contacte amb Proust va 
ser a principis de la dècada dels 80, 
amb Un amor de Swann, que havia tra-
duït Jaume Bofill i Ferro per a Proa el 
1932. La meva àvia tenia gran part de la 
col·lecció A Tot Vent, i aquest volum 
em va cridar l’atenció. Vaig deixar-ho 
córrer quan portava una trentena de 
pàgines. No li acabava de veure la cosa. 
La traducció no lliscava, i l’argument 
semblava que tampoc. 

Quan hi vas tornar? 
Al cap d’una dècada. El vaig començar 
quan encara vivia a Barcelona i el vaig 
acabar quan ja m’havia instal·lat a Ge-
lida. Aquesta vegada va ser del tot di-
ferent. Hi vaig entrar de seguida. La 
comunió estilística i espiritual amb 
Proust va ser molt forta. 

Quins autors t’agradaven, abans de 
sintonitzar amb Proust?  
Ara que ha passat el temps m’adono que 
m’agradaven autors amb un estil molt 
marcat. Borges. Pla. Nabokov. Dostoi-
evski. Faulkner. Thomas Mann... però 

de Mann vaig rellegir La muntanya mà-
gica més endavant i em va semblar que 
havia envellit pitjor que altres, sobretot 
les parts més filosòfiques.  

Cent anys després de morir, ¿Proust 
es conserva millor que Mann?  
Sí. L’obra de Proust és revolucionària 
perquè et sacseja estèticament. No ne-
cessita un missatge transformador ni 
pamfletari: és l’estil, el que et canvia. 

¿L’estil i la capacitat de penetrar en 
la psicologia humana? 
Sens dubte. El retrat que fa del funci-
onament de l’ànima humana trans-
cendeix la conjuntura social i de l’èpo-
ca. És un autor absolutament modern, 
quan és capaç d’explicar-te, amb tant 
de detall, de quina manera funcionem 
els humans. 

La Recerca explica el camí d’algú per 
arribar a escriure una novel·la. 
Aquest camí és la novel·la mateixa. 
Per això Amadeu Cuito, un dels grans ex-
perts de Proust catalans, diu que la Re-
cerca s’ha de llegir dues vegades. La pri-
mera, fins a arribar a la revelació final, 
que et convida a tornar a començar. 

Tu la deus haver llegit unes quantes 
vegades més.  
Sí. Sempre hi trobes detalls nous. 

En paral·lel a l’atracció per l’obra, 
t’ha interessat l’autor?  
Molt menys. N’he llegit alguna biogra-
fia, però poca cosa més. De Proust 
m’interessa la Recerca. Això em fa es-
pecialment proustià, perquè ell tenia 
aversió a trobar correspondències en-
tre vida i obra. Per això va escriure 
Contra Sainte-Beuve, el crític literari 
que defensava aquest mètode. Proust 
considerava que l’home que està amb 
l’amant no és el mateix que escriu so-
bre la trobada amb l’amant. La litera-
tura hi afegeix complexitat.  

Estàs traduint res, ara? 
Sí. He acabat El malentès, la primera 
novel·la que va publicar Irène Némi-
rovsky, que publicarà Viena aviat. I es-
tic tornant a traduir pel meu compte. 
He començat una novel·la llarga de Je-
an Giono que m’agrada molt, Réfus 
d’obéissance [Refusar l’obediència].✍
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LA GRAN FORTUNA  
DE L’ESCRIPTOR 

La fortuna que va heretar Marcel 
Proust el 1905, quan tenia 36 anys, va 
ser d’1,5 milions de francs, que es cor-
respondria a 6 milions d’euros actuals. 
L’afició al joc va fer minvar notable-
ment el seu patrimoni, fins al punt que 
en algunes cartes, al final de la seva vi-
da, l’escriptor assegurava que estava 
“arruïnat”.  

5
L’ART DE TRADUIR PROUST 

Les primeres traduccions de la Recer-
ca són al castellà (Pedro Salinas, 1920), 
anglès (C.K. Scott Moncrieff, 1922) i 
alemany (Rudolf Schottlaender, 
1925). Una de les llengües a les quals 
s’ha traduït sencera més vegades és el 
japonès –n’hi ha quatre traduccions–, 
i entre les versions més recents hi ha la 
basca (2011) i la maltesa (2019).

4
QUANT DE TEMPS CAL 

INVERTIR EN LA ‘RECERCA’? 
L’edició en audiollibre de la Recerca, pu-
blicada per Éditions Thélème, té una 
durada de 127 h i 47 minuts. Un lector no 
professional trigaria entre tres i cinc ho-
res més. Si es dedica dues hores diàries 
a la Recerca durant dos mesos, s’arriba 
al final d’El temps retrobat.

3
QUINA ÉS LA FRASE MÉS 

LLARGA DEL LLIBRE? 
La frase més llarga de la novel·la en l’edi-
ció francesa es pot trobar a Sodoma i Go-
morra. Té 931 paraules. “Proust és el rei 
de les subordinades”, assegura J.M. Pin-
to. Si en literatura francesa la frase mit-
jana té una extensió de 20 paraules, en 
Proust aquesta xifra és de 36 paraules.  
 

2
UNA NOVEL·LA D’EXTENSIÓ 

EXCEPCIONAL 
A la recerca del temps perdut és una de 
les novel·les més extenses de la histò-
ria de la literatura. L’edició canònica 
de Gallimard conté 1,2 milions de pa-
raules, repartides en set volums que 
superen les 3.000 pàgines.


