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Marc el Proust
ALBERTINE
DESAPAREGUDA, I
A LA RECERCA DEL TEMPS PERDUT
VOLUM X
L’abandonament i la pèrdua en la continuació
de la cèlebre «A la recerca del temps perdut».
Una experiència literària inoblidable.
«La senyoreta Albertine se n’ha anat», anuncia la minyona
Françoise al començament d’aquest volum. D’aquesta manera, el protagonista es veu confrontat de sobte amb una situació que no havia previst, ja que, de fet, ell es proposava
establir unes noves bases per a la convivència amb l’Albertine.
O, el que en aquest cas és el mateix, buscar una manera de
suportar una mica millor la gelosia que el rosegava per dins
cada vegada que l’Albertine es veia amb algú altre.

Marc el Proust
(París, 1871 – 1922)
Va créixer en una família benestant que li va permetre menar
una vida còmoda i accedir als salons de renom. El 1896 va
publicar Els plaers i els dies, un recull de poemes en prosa,
retrats i narracions d’estil decadentista que pràcticament va
passar desapercebut. A continuació va emprendre la redacció
de la novel·la Jean Santeuil, que no va arribar a acabar i que
es va publicar pòstumament. Poc després de la mort dels seus
pares, la salut de l’escriptor, sempre molt afeblida per culpa
de l’asma, va començar a deteriorar-se ràpidament. A partir
d’aleshores va viure enclaustrat a casa, tancat de manera
gairebé permanent en una habitació insonoritzada amb planxes de suro, i dedicat fins a l’extenuació a la redacció de la
seva obra principal, A la recerca del temps perdut, que en
molts aspectes és autobiogràfica i que originàriament es va
publicar en set volums.

Però la fugida de l’Albertine situa la història en un altre context. En assabentar-se que la noia es troba a la Turena, el
protagonista hi envia immediatament el seu amic Robert de
Saint-Loup per mirar d’esbrinar si hi ha cap possibilitat que
torni a París. I mentrestant, en el seu esperit lluiten el desig
de tornar-la a tenir amb ell a casa i el despit de sentir-se abandonat, que li fa pensar que potser estarà més bé sense ella.
Quan ja ha decidit que transigirà en tot el que ella li demani
perquè torni amb ell, rep un missatge des de la Turena que el
trasbalsarà durant molt de temps.
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