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l omés com a esdeveniment
podem tractar l’aparició d’Un
amor d’en Swann, seguit de
Noms de lloc: el nom, el

segon volum d’A la recerca del
temps perdut que publica Viena en
una traducció de Josep Maria
Pinto, responsable, així mateix, de
Combray, la primera part, i que
continuarà tot el cicle. Un dels
responsables de la col·lecció és el
poeta Àlex Susanna, que va ser
també impulsor de la traducció
completa de l’obra magna de
Proust quan era a Columna.
Aquesta versió de l’enyorat Jaume
Vidal Alcover va ser acabada per
Maria Aurèlia Capmany i
presentada en una capsa de tres
luxosos volums. A la recerca del
temps perdut és la culminació i
desembocadura del millor
moment de la literatura francesa,
amb precedents tan il·lustres com ara
Stendhal, Zola, Balzac, Flaubert i
companyia. Es tracta d’un llibre capital,

N
ple de racons autobiogràfics, on s’amaga
una de les personalitats més
monumentals de la cultura

contemporània. Proust va invertir totes
les energies que li van permetre la seva
salut fràgil en la consecució d’una obra

fonamental, que canvia la manera
d’entendre el fet literari i que marca el
punt d’inflexió amb el segle XX. Hi ha en

premsa, així mateix, la versió de
Valèria Gaillard de les tres primeres
peces d’A la recerca del temps
perdut, que inclou Combray, Un
amor de Swann i Els noms, dins el
volum Pel cantó de Swann, que
publicarà Labutxaca, del Grup 62.
Són notícies literàriament
extraordinàries perquè representen
edicions modernes d’un clàssic que
es manté generació rere generació.
Avui obrim amb Proust i us oferim
les pàgines centrals, a càrrec de
Glòria Farrés, comentant l’edició de 
Pinto. M.J. Jordan amplia el
reportatge de Farrés amb alguns
aspectes sobre el color vermell en el
cicle proustià. Els que tinguin ganes
de curiositats podran comprovar
que darrere les magdalenes de la

portada hi ha un manuscrit de Proust ple
de correccions de la darrera pàgina de les
3.000 de l’obra. ❋

A la recerca de Proust

Marcel Proust va ser un talent des de la infantesa ARXIU
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a ser un diumenge, el proper en fa-
rà un any, quan vaig entendre la di-
ficultat de “rememorar l’edat en
què escoltàvem / la pluja rere el vi-

dre d’algun vespre”. Quan en Manuel Cuyàs
em va comunicar la mort d’en Martí Rosse-
lló, l’abisme del record es va fer, sobtada-
ment, “més gran i més etern”. Aclaparat,
em vaig ensopir indolentment dins la buta-
ca del vestíbul d’un anònim i atrotinat ho-
tel. A la ciutat llunyana la tarda queia gèli-
da, els cotxes frenaven als semàfors i algu-
nes parelles es besaven als cafès; nosaltres
observàvem aquelles restes de vida impassi-
bles als instants de realitat. El temps havia
quedat aturat en la trucada d’aquell diu-
menge a la tarda.

També havia estat un diumenge, dècades
abans, que havia assistit a una taula rodona
del jovent de Premià sense saber que tot co-
mençaria llavors. Eren temps d’acció i re-
mor, d’anhels i mirades perdudes en horit-
zons com poemes. Entre aquells dos diu-
menges n’hi van haver molts d’altres de to-
ta mena: pròxims, allunyats, intensos, abú-
lics, serens, cervesers, plàcids i convulsos.

V
Hi va haver diumenges de novel·la i de
vers, d’impotència i de decisió; la vida
té tantes cares com tardes a la plaça.
Fins aquest diumenge d’ara fa un any.
Anna K. (Quaderns Crema) va quedar
paralitzada damunt la lleixa de la bi-
blioteca; L’inventari parcial d’excuses
per viure, també editat pels Quaderns
Crema, ha restat inacabat per sempre.
La vida no és un fil tan llarg com el de
Filmonogràfic, que vam publicar a la
petita editorial de la Font del Cargol, on
vam començar a publicar tots.
    El brindis amb aquell vi intens de
Saint Emilion, que segurament tant li
hauria plagut, va ser un rictus forçat
als llavis de tots. El diumenge esllan-
guia entre els carrerons del barri del
Marais de París, les trucades es suc-
ceïen: “Cada dia és tan nou com les pre-
guntes / que mai dels mais no obtin-
dran cap resposta”, havia deixat escrit
el doctor. Totes les tardes de diumenge
tenen alguna cosa criminal per anhels
que hi dipositem. Ni el vi ni la cervesa
no les poden estalviar. ❋

Crònica d’un diumenge
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AVUITOCA...

Frases amb gir
Algunes paraules poden tenir diversos sentits i ens
cal un context per interpretar-les com toca. Amb les
frases pot passar una cosa similar i el context pot ser
saber qui les diu. Si afirmo “La meva dona té un bon
físic”, tothom entendrà que estic lloant el cos de la
meva dona (cosa que faig, però en la intimitat). Si li
adjudico la frase a Albert Einstein, tenim una nova
lectura. “Anem per parts”, com va dir Jack l’Esbude-
llador, i aquí teniu alguns exemples més pescats a la
xarxa. “Aixecaré els caiguts i oprimiré els grans” té
connotacions d’arenga revolucionària, però també
ho podria proclamar un sostenidor. Colom podria ha-
ver confessat: “Convèncer la reina em va costar un
ou!”, sense ser groller. “No patiu, és un cap de núvol”,
va vaticinar Tomàs Molina, però la frase pren un al-
tre dramatisme si l’adjudiquem a Noè. “Les hores em
passen volant” ho podria admetre qualsevol persona
fent una activitat que li plagui, però també la podria
dir un pilot d’avió o una hostessa... amb permís dels
controladors aeris. Si escoltem: “El cotxe mai reem-
plaçarà el cavall” no ens costa imaginar que és un
pronòstic fet per un cavaller bigotut de finals dels se-
gle XIX, però també ho podria pensar una euga.
“M’agrada molt signar autògrafs en pilotes”, va dir el
futbolista (Piquer a Shakira?). ❋
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