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Literatura

Hem costa imaginar  que hi haja  cap per-
sona en el món per a qui no siga un plaer
ressenyar una obra de Marcel Proust. Un
bon amic meu, editor exemplar i lector ex-
quisit, sempre em diu que, tenint en comp-
te el que diuen molts ressenyadors o co-
mentaristes literaris de les obres que res-
senyen, haurien de quedar-se sense parau-
les en parlar, posem per cas, de La mun-
tanya mágica de Thomas Mann. Estic d’a-
cord. Tants i tants adjectius, ditirambes i en-
cens gastat en qualificar la darrera novel·la
de l’amic o la novetat més espúria. ¿Què en
dirien si els arribara el torn de comentar
Marcel Proust? Combray és la primera part
de les tres que composen el primer dels vo-
lums de A la recerca del temps perdut, i de
les quals, Viena Edicions ha publicat re-
centment també la segona Un amor d’en
Swann, en una nova traducció a càrrec de
Josep Maria Pinto. Una edició «barceloni-
na» distinta de la que Jaume Vidal Alcover
va preparar fa divuit anys per a Columna, i
potser tampoc no calia, la veritat, aquest
nou esforç de traducció i sí haver-ne recu-
perat l’anterior. 

Combray no és un llibre aïllat, i només té
sentit la seua lectura si tenim present el mo-
numental conjunt que l’acompanya. Amb
tot, resulta ser un volum que, si acceptem
que no comporta cap mena de fi ni culmi-
nació, pot llegir-se com una peça relativa-
ment autònoma. Faré trampa, però, i con-
sideraré que el lector retrobarà i ho sap, per-
sonatges i records en els volums que vindran
o almenys a alguns d’ells. Perquè, en aques-
ta primera entrega, Proust ens presenta
l’horitzó que l’acompanyarà ja per sempre.
Trobarem el xiquet malatís i al seu amor, l’o-
diosa Gilberta entrevista, i al senyor Swann
i al pobre Bergotte, la fama del qual pujarà
i baixarà en el temps. I a la Berma, l’actriu
que l’infant de ficció que fou Marcel Proust
desitjava veure com res en el món (com l’I-
tàlia dels gravats que imaginava, contemplats
i rememorats incansablement als llibres) i
a la qual contemplarà en escena per primera

vegada en el que re-
sultarà ser l’antici-
pació de la decepció
i la mitificació incan-
sables.  Perquè, en
efecte, aquest primer
volum de l’obra és
aquell en què la força
mitificadora de l’uni-
vers de Proust es revel·la
i ho fa per sempre, com el
paisatge en la boira evo-
cat, però, amb la tenacitat
d’investigador incansable,
obsessiu. Caps i puntes del
record, de la invenció del
record, de la ficció pura so-
bre el passat perdut aparei-
xen ja perfilats en aquest vo-
lum que mai podrà oblidar
lector que per primera vega-
da trobe les seues pàgines.
Per a mi fou ja aleshores, lector
adolescent i ja per sempre, la
descripció, insignificant ja ho

entenc, de les primeres gotes de pluja sobre
el terra i els vidres, aquell primer impacte
que ho inicia tot, la tormenta i el mite. 

Marcel Proust és, sense dubtes, un d’a-
quests autors que, infinitament imitats des-
prés, han creat, però, un estil d’escriptura que
només genera epígons. Com si, després
d’haver-hi transitat, els antecedents s’es-
borren i els continuadors, fatiguen. És el cas
de Proust com ho és de Joyce, o el de Tho-
mas Bernhard o el de Raymond Carver.
Qualsevol obra posterior sembla un eco
pàl·lid de la tafaneria incessant d’un món
que cap a un barri de París i al Jardí de Lou-
xemburg i als Camps Elisis quan eren lloc de
jocs i passeigs. Això sense negar que, de ve-
gades, els millors textos d’influència prous-
tiana són els menys genuflexos, com Matè-
ria de Bretanya o Àmbit perdurable, per po-
sar-ne dos exemples estrictament valen-
cians. 

Combray, però, és també la «provincia»,
l’espai que no és Paris i que la literatura
francesa de Balzac a Zola o Sartre,

menyspreen de manera altiva per a con-
vertir-lo en l’inevitable «altre» de la nació
francesa que encarna i s’esgota en la capi-
tal. Marcel Proust esnob finíssim i malal-
tís, pedant genial, fa de Combray una de les
geografies més convincents de la literatu-
ra francesa contemporània, potser perquè
va arribar a estimar-se’l. Potser. Com pas-
sarà després a les pel·licules de Louis Ma-
lle amb l’espai provincia que lentament es
desfà, a mans d’una clase que es desfà…
¿Per què mai no va adaptar Malle a Proust?
Joseph Losey va morir obsedit per la vo-
luntat de filmar-lo i no ho va aconseguir (en
una adaptació que preparava Harold Pin-
ter), però crec que molt millor ho hauria
hagut de fer la sensibilitat i elegància de
Malle. Els distanciava, segurament l’alegria
de viure. 

Llegir de nou Proust en els temps d’in-
flació de la literatura de la memòria fa sem-
pre una miqueta de vergonya. Vergonya pels
astorats descobridors de la complexitat
postmoderna de la memòria. Vergonya pels
qui es pensen descubrir la força de les vides
privades al davant de la Història. Sortosa-
ment, Proust no és avui cap model. Fins i tot,
cal desitjar-li ser un autor superat.  El seu fou,
en efecte, un món que la primera guerra
mundial arrassà, un món de la petita noblesa
i la burgesia francesa d’allò més arnat. Fo-
tos de familia que ja no recorda ningú. El
plaer, doncs, d’un passat que ens és defini-
tivament estrany. Literatura.
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los mejores relatos de fantasmas aparecidos
en la editorial Valdemar (Quién anda ahí, con
piezas de Ambrose Bierce, Bram Stoker, Lo-
vecraft y acólitos); la Narrativa del román-
tico Heinrich Heine o La abadía de Nor-
thanger, de la adictiva Jane Austen, en la que
da cuenta de las desventuras de Catherine
Morland. Otro libro escogido para este apar-
tado es la novela de Mijaíl Bulgákov —el es-
critor ruso que fue, como Dimitri Shosta-
kovich, Osip Mandelstam y tantos otros, re-
presaliado por Stalin— El maestro y Mar-
garita, su obra maestra. Sin olvidarnos de la
nueva entrega de Gianni Stuparich, Un
año de escuela en Trieste, que será uno de los
libros que aparezcan a buen seguro en las lis-
tas de lo mejor de este .

No contaremos, pues, con una colección
canónica como la que creó Jacques Schiffrin,
La Pléiade (que compró después Gallimard
y que surgió, curiosamente, como un inten-
to de libro de bolsillo), pero la edición de clá-
sicos grecolatinos, modernos o con-
temporáneos son, hoy, moneda
corriente en nuestro país. So-
bre todo, como apuntába-
mos antes, en las edi-
ciones de pequeño for-
mato, sean de bolsillo
o no.

También el ensa-
yo tiene su lugar en
este tipo de edición.
Desde hace tiempo.
Por lo que nos he-
mos permitido resca-
tar el fundamental Eu-
ropa en la Edad Media,
de Georges Duby; un cu-

rioso libro editado hace tan sólo unos me-
ses, Cómo hablar de los libros que no se han
leído, de Pierre Bayard (Anagrama) o el sor-
prendente Teoría y práctica del refina-
miento árabe, de Malek Chebel. En lo que

concierne a las biografías y diarios,
cabe recuperarse (si aún no se

ha leído) la biografía de
Virginia Woolf por

Quentin Bell o el Dia-
rio de la también es-

critora Katherine
Mansfield (ambos
en Debolsillo).

Sin embargo, la
gran apuesta, por
lo general, de las

editoriales, es el
best seller. Títulos

como los de Federi-
co Moccia (Tres me-

tros sobre el suelo, v. g.)

copan las listas de ventas. También la
novela negra está en boga y parece ser un
valor seguro (para el entretenimiento y las
ventas). Tomen nota: Assa Larsson (Au-
rora boreal), Chester Himes (El gran sue-
ño de oro), Andreu Martín (Barcelona trà-
gica) o Giorgio Scerbanenco (Los siete pe-
cados capitales…), por menos de diez eu-
ros. Aun así, nosotros nos decantamos por
la narrativa de cierta calidad. Por eso re-
comendamos la obra de Alberto Moravia,
que está siendo reeditada en su totalidad,
o la de Paul Auster en Compactos, la co-
lección de bolsillo de Anagrama, cuya úl-
tima incorporación ha sido Invisible. Sin
olvidarnos de otros escritores destaca-
dos como Philip Roth o Alice Munro —
de quien se acaban de publicar Amistad de
juventud y Las lunas de Júpiter—, cuyos li-
bros suelen ver la luz en el formato más
económico al cabo de unas pocas sema-
nas o meses.

Es reedita el primer volum de l’obra de Marcel Proust. «Combray», un nom mític de la literatura
del XX, un relat centrat en la iniciació d’un adolescent en el culte a la bellesa, la literatura i el
descobriment de les pulsions eròtiques. Un passat perdut d’un món que ens és estrany. Literatura.
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Rellegir el passat perdut

Marcel Proust

Aquest primer volum de l’obra «A la
recerca del temps perdut» és aquell en
què la força mitificadora de l’univers
de Proust es revel·la i ho fa per sempre

Marcel Proust és un d’aquests autors
que, infinitament imitats després,
han creat, però, un estil d’escriptura
que només genera epígons


