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Proust en català

L’art d’evocar

F
a 13 anys que els
lectors de Proust
van poder celebrar
l’aparició de la tra-
ducció sencera al
català d’A la recer-

ca del temps perdut, a Colum-
na, en tres volums. La traduc-
ció va anar a càrrec de l’illenc
Jaume Vidal i Alcover, que no
la va poder acabar per ben poc.
La seva mort va provocar que
Maria Aurèlia Capmany reco-
llís el testimoni ja començada
la darrera part, El temps retro-
bat, fins a fer que el to derivés
cap al català de l’escriptora del
Principat. Amb tot, aquella va
ser una de les fites entre les
traduccions de la dècada, i a
hores d’ara continua sent apta
com a conjunt –precisament el
darrer estadi de l’obra de
Proust, Le temps retrouvé
(1927) havia estat traduït pel
sempre fiable Joan Casas a Edi-
cions 62 (1986)–. Una novetat
posterior va ser la traducció
d’Anna Casassas a Quaderns
Crema de l’assaig breu Sur la
lecture, sorgit inicialment com
a prefaci a la traducció que
Proust va fer de Sèsam i lliris,
de John Ruskin, i aparegut a
La Renaissance Latine el
1904. Tot i això, la voluminosa
correspondència, Les plaisirs
et les jours, Jean Santeuil i
bona part del gruix de Pasti-
ches et mélanges, entre d’al-
tres, encara romanen inèdits.
I vet aquí un llibre, Contra
Sainte-Beuve. Records d’una
matinada, que no existeix,
però que s’ha editat diverses
vegades, amb diferents crite-

han volgut oferir un Proust
compacte segons l’estat actual
de les investigacions, atractiu i
llegidor.

Una de les poques qüestions
en què els especialistes arriben
a coincidir és en el fet d’asse-
nyalar la importància de Con-
tra Sainte-Beuve com a cane-
màs de la Recherche i com a
prefiguració d’una de les pro-
ses més completes i complexes
del francès literari. En la part
més propera a l’assaig, de críti-
ca contra el crític literari Sain-
te-Beuve, un mer instrument
d’oposició que li escalfa l’ins-
tint fins a permetre-li elaborar
les pròpies opinions, hi ha ca-
pítols dedicats a Sylvie de Ner-
val, als versos de Baudelaire i a
l’obra narrativa de Balzac que
contenen concepcions o esbos-
sos de concepcions posterior-
ment actuants a la Recherche.
L’ús del record en l’obra de
Nerval és una versió reduïda
dels allargassats i aprofundits
encadenaments temporals de
Proust: la necessitat de copsar
els matisos borrosos, les lleis
profundes, les impressions ina-
ferrables, la vaguetat obsessiva
del record. La crítica a la vul-
garitat del llenguatge de Balzac
i de les seves definicions massa
explícites queda retallada pel
reconeixement que conté vir-
tuts en els mateixos defectes,
però sobretot en el fet que els
seus personatges tenen girs
propis del llenguatge i evoluci-
onen en el temps, una idea que
Proust realitzarà amb esperit
de finesa i refistolament elevat
en els seus personatges.

L’autor clau, això no obs-
tant, és Baudelaire. És sabut
que Proust era un notable imi-
tador de veus, que es dedicava
a fer pastitxos d’altres autors
amb intencions més o menys
satíriques que a la vegada li ser-
vien d’assaigs acumulatius de
l’estil que d’alguna manera
volia assolir. A Notes sobre la li-
teratura i la crítica s’observa
que és conscient de la seva pre-
cisió a l’hora de cantussejar i
reproduir altres melodies, si bé
defensa el principi de la nota ir-
reductible i l’interval gairebé
inapreciable a l’obra d’art ori-
ginal. En un passatge en què
comenta versos de Baudelaire
s’adona que fins i tot en poe-
mes secundaris “et quedaries
estupefacte de veure-hi, cada
tres o quatre versos [la traduc-
ció de Manel Pla manté pertot
un extraordinari sentit de la fi-
delitat, escrupolós i precís], un
vers cèlebre, en absolut baude-
lairià, que no sabries d’on és,
un vers matriu, sembla, de tan
general i nou com és, de mil
versos més congèneres però
que mai ningú no ha fet tan
bé”. És a dir, Proust defineix la
superació de les imitacions
contingudes als pastitxos, en la
qual cosa reeixirà ell mateix a
través de la juxtaposició d’ele-
ments aliens i de prolongaci-
ons creatives.

Més enllà de qüestions teò-
riques i crítiques, o dels detalls
indispensables per als devots,
el llibre conté atributs literaris
que fan atractiu el conjunt per
a qualsevol lector amb set de
qualitat.

Tusquets publica la traducció al català de Manel Pla de ‘Contra Sainte-Beuve.
Records d’una matinada’, de Marcel Proust ● Aquesta obra està considerada
el canemàs d’‘A la recerca del temps perdut’ ● Pau Dito Tubau

El francès
Marcel
Proust
(1871 - 1922)
està
considerat
un dels
mestres
de
la novel·la
gràcies a
‘A la recerca
del temps
perdut’.
ARXIU

“L’obra inèdita de Proust no exis-
teix. El Contra Sainte-Beuve se’l va
inventar 30 anys després de la seva
mort Bernard de Fallois (Gallimard,
1954) a partir dels papers i els pri-
mers esborranys redactats el 1909.
La idea de Proust era presentar la
seva teoria del món i de la literatu-
ra a partir d’una crítica a la crítica
literària centrant-se en la figura de
Charles-Augustin Sainte-Beuve, que
havia de servir de tema en una
conversa entre el narrador i la seva
mare. La conversa anava acompa-
nyada d’evocacions de records

d’infància que servien d’exemple a
la seva teoria del món. El projecte
no es va acabar mai”.
“El Sainte-Beuve és un material de
primera magnitud. Proust en va fer
servir tots els elements importants
per escriure A la recerca del temps
perdut. La conversa amb la mamà
esdevé la conversa amb Albertine,
a La presonera, i és alhora l’exposi-
ció de la filosofia d’El temps retro-
bat. La nit que precedeix la matina-
da es converteix en les nits i les
matinades de les evocacions dels
records d’infància, és a dir, confor-

ma l’estructura general de l’obra en
els seus diferents volums. I no
només trobem l’estructura de la
Recherche, al Contra Sainte-Beuve,
sinó també la memòria involuntària
i la història d’una vocació”. Bernard
Brun, investigador del Centre
Nacional de Recerca Científica

“En rigor, el Contra Sainte-Beuve és
una recopilació de textos publicada
molt desprès de la mort de Proust.
S’ha de situar en el context dels
corrents crítics universitaris del
moment, que, seguint Sainte-

Beuve, van de l’home a l’obra.
Proust contradiu la teoria. Pretén
que el jo que escriu no té res a
veure amb el de l’escriptor. Contra
Sainte-Beuve és el manual de qui
podrà dur a terme la Recherche i el
de tot futur escriptor: totes les
qüestions importants hi són evoca-
des, debatudes i resoltes”.
“Uns pensen que Proust inaugura la
literatura moderna trencant des del
punt de vista tècnic amb la gran
novel·la del XIX. D’altres creiem que
és el darrer exemple d’una concep-
ció de la literatura arrelada al seu

temps, fins a assolir millor unes
conclusions universals i atemporals.
La Recerche és la crònica divertida
d’un món que s’acaba, el de la gran
burgesia i l’aristocràcia de finals del
segle XIX; una reflexió angoixada
sobre el paper de l’art en la vida, o
lúcida i desesperada sobre el
temps; un estudi molt fi sobre
l’amor i la gelosia; i la posada en
pràctica dels mecanismes de la
memòria involuntària, que palesa
que el més important de la vida
està amagat”. Alain Verjat, catedrà-
tic de filologia francesa de la UB 

ris, en diferents països, un lli-
bre que prové d’un projecte hí-
brid entre la novel·la i l’assaig
que el mateix Proust va conce-
bre i va abandonar durant l’è-
poca en què donava forma a la
magnífica i monumental A la
recerca del temps perdut. Per
una estranya concatenació de
circumstàncies, criteris edito-
rials, manuscrits perduts, des-
avinences entre especialistes,
minucioses disparitats d’o-
pinió, sembla més propi d’una
novel·la de misteri que d’una
recerca filològica o d’una in-
vestigació sàvia, i, amb tot, no
deixa de contenir tant una cosa
com l’altra, així com el més es-
sencial de la prosa de Proust i
de la seva teoria estètica.

Més enllà de la proximitat o
de la llunyania de les intencions
originals de l’autor, la majoria
d’edicions d’obres inacabades
d’autors punters, justificables
pel seu talent desbordant i per
la molt relativa importància del
fet que no s’hagin enllestit del
tot, responen al criteri obtingut
pels curadors a través del con-
trast amb la bibliografia prèvia
i els textos originals. No ha
estat una altra la manera en
què Antoni Marí i Manel Pla
han reunit la seva tria fins a di-
vergir d’anteriors edicions en
castellà, francès i alemany: es-
collir és opinar, i davant d’uns
microfilms espessos i amb una
història de les edicions prèvies
ben atzarosa, plena d’atzucacs,
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