
TARDOR PROUSTIANA 

 

El mes de desembre, la Filmoteca de Catalunya se suma a la celebració del centenari de la 
mort de Marcel Proust amb un programa de quatre pel·lícules que giren al voltant de la 
figura de l’escriptor i n’adapten algunes de les obres més emblemàtiques. Presentem un 
recorregut a través d’estètiques i narratives audiovisuals diverses: ficció, documental, 
adaptació fidedigna de l’univers literari proustià, o l'autor com a punt de partida.  

(amb la presència de convidades i convidats a confirmar) 

 

Proust, l'art et la douleur (Guy Gilles, França, 1971, 85') 

 

Realitzat amb motiu del centenari de l’escriptor per a la televisió francesa, el film de Guy Gilles intercala amb 
gran llibertat el llenguatge documental amb la ficció, encarnada en la figura d’un visitant a la recerca dels 
indrets i els rostres que Proust va estimar, des d’Illiers, el Combray de la seva infància, fins a la Venècia 
anhelada que mai va arribar a conèixer.  

Dijous 1/12, 18:00 
Dissabte 3/12, 20:00 

 

Le temps retrouvé (Raoul Ruiz, França, 1999, 162') 

 



Des del llit, moribund, Marcel Proust observa fotografies i recorda la infància, la joventut, les amants i la Gran 
Guerra. El film se submergeix en els racons de la memòria de l’escriptor i aconsegueix traduir en imatges, i 
amb gran encert, l’estil narratiu que Proust empra al darrer volum d’‘A la recerca del temps perdut’ per ser 
fidel a la seva vida: un anar i venir de records desfila capritxós i lliure. 

Dijous 8/12, 18:00 
Dissabte 10/12, 20:00 

 

La captive (Chantal Akerman, Bèlgica, 2000, 108') 

 

Inspirada lliurement en ‘La prisonnière’ de Proust, l’adaptació de Chantal Akerman examina la gelosia i 
obsessió del protagonista envers Ariane, la seva "captiva voluntària", en una mirada melancòlica, continguda i 
mordaç sobre la precarietat agonitzant de l’amor.   

Dijous 15/12, 18:00 
Dissabte 17/10, 21:00 

 

Guermantes (Christophe Honoré, França, 2021, 145') 

 

En ple estiu de 2020, a París, un grup d’actors de “La Comédie Française" assaja l’adaptació d’‘El cantó de 
Germantes’ de Proust. Quan aquesta es veu obligada a cancel·lar-se per culpa de la pandèmia, la companyia 
decideix continuar amb els assajos, per l’alegria d’actuar i el plaer de conviure.  

Dijous 22/12, 18:00 
Dimarts 27/12, 21:00 


