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Potser Santiago Rusiñol va ser l'únic 
escriptor català que va arribar a tractar 
personalment Marcel Proust, a París. Però, 
des de fa gairebé cent anys, no hi hagut cap 
gran autor del segle passat (i del present?)  
que no hagi reconegut la presència d'À 
la recherche du temps perdu  en la cultura 
catalana contemporània. 

Cap a l’any 1918, el doctor Joaquim 
Borralleres, a l’Ateneu Barcelonès, es 
dedicava a divulgar la gran novel·la, encara 
inacabada. Dos dels tertulians més pròxims,  
Josep Pla i Josep M. de Sagarra, es van 
convertir en alguns dels més entusiastes 
proustians de les lletres catalanes i el 
van començar a llegir gairebé al mateix 
moment que la recepció de Proust a França 

es començava a imposar per unanimitat 
i, alhora, poc temps abans de la mort del 
novel·lista, l’any 1922. 

També Gaziel i Llorenç Villalonga, tan 
diferents tots dos i alhora tan afrancesats, 
es van convertir en propagandistes de 
l’autor francès i la presència d’alguns 
dels seus temes preferits es fa evident 
en les seves obres respectives, tant en les 
assagístiques com en les narratives. També 
van aparèixer tot seguit lectures reticents 
o negatives (Manuel de Montoliu, Ramon 
Rucabado o Josep M. Junoy), però ben 
aviat el nom de Proust es va imposar 
a Barcelona com un dels grans clàssics 
de la història de la novel·la moderna, 
afavorit per les traduccions i les més 

variades interpretacions. Des de Jaume 
Bofill i Mates fins a Salvador Espriu, des 
d’Eugeni d’Ors fins a Joan Puig i Ferreter, 
des de Mercè Rodoreda fins a Joan Fuster, 
des de Maurici Serrahima fins a Miquel 
Àngel Riera i, més enllà, de Salvador Dalí 
a Albert Serra, el nom de Marcel Proust 
avui també forma part de la cultura 
catalana.

El seminari internacional "Marcel Proust 
a Catalunya. Experiències de lectura" 
es proposa resseguir les experiències 
de lectura sobre l'obra de Proust en la 
cultura catalana contemporània a través 
de les mirades i del diàleg dels principals 
escriptors, lectors, crítics, traductors i 
detractors de la Recherche.

Amb el suport de:

Programa
 Dijous 9 de juny
 Centre Cultural de La Mercè 
 (Ajuntament de Girona) 

 VESPRE

19:00 h ― Presentació de la Societat Catalana d’Amics  
 de Marcel Proust, amb Amadeu Cuito i  
 Xavier Pla.

19:15 h ― Relacions tòxiques. Proust en català. 
 Taula rodona amb Lluís M. Todó,
 Josep M. Pinto i Valèria Gaillard

 Divendres 10 de juny
 Facultat de Lletres - Aula de Música
 (Universitat de Girona)

 MATÍ 

10:00 h ― Lliçó inaugural, a càrrec de Pere Gimferrer  
 (escriptor): «Retrobament de Proust»

11:00 h ― Taula 1 - Primera recepció, primeres lectures

 -Herbert Craig (University of Nebraska), 
 «La recepción de Marcel Proust en la prensa  
 castellana y catalana (1919-1935)» 

 -Xavier Pla (Universitat de Girona), 
 «Estructura i acció. Spitzer, Curtius i Gaziel,  
 primer lector català de Proust»

12:00 h ― Pausa/cafè

12.30 h ― Taula 2. Lectors i crítics

 -Antoni Martí Monterde 
 (Universitat de Barcelona), 
 «Josep Pla, entre la memòria volguda 
 i la memòria involuntària» 

 -Guillem Molla 
 (University of Massachussetts-Amherst),  
 «Tendència lírica i hibridació  genèrica:  
 Lectures de Ramon Esquerra sobre Marcel  
 Proust»

 -Sílvia Coll-Vinent (Universitat Ramon Llull),  
 «Serrahima, Proust i l’asma»

 TARDA

16:00 h ― Taula 3. Creadors i recreadors

 -Neus Penalba (Universitat de Girona), 
 «”Les aubépines dintre el llibre de Proust  
 devien ser més boniques que mai”.   
 Mecanismes proustians en la narrativa de  
 Mercè Rodoreda» 

 -Pere Rosselló Bover
 (Universitat de les Illes Balears), 
 «La petja de Marcel Proust en l’obra de  
 Miquel Àngel Riera»

17:00 h ― Pausa-cafè

17.30 h ― Taula 4. Ecos i ressons

 -Vicent Santamaria, (filòleg i crític d’art), 
 «El Proust de Dalí:  “el mestre del nostre  
 univers d’al·lucinacions gastrovisuals”»

 -Eloi Grasset 
 (University of California-Santa Barbara),  
 «Fortuny especular: Gimferrer i   
 l’imaginari de la Recherche»

 -Oriol Ponsatí (Universitat de Girona),  
 «Temps i memòria en Proust: entre Bernat  
 de Chartres i Bergson»

19:00 h ― Cloenda, amb Antoni Marí 
 (Universitat Pompeu Fabra): 
 «El meu Marcel Proust»


