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Entitats

GRUP DE LECTURA

El proppassat 14 de novembre vaig pensar en les postes 
de sol del Combray de Marcel Proust, en el primer llibre 
de la sèrie A la recerca dels temps perdut, Pel cantó de 
Swann. El 14 de novembre feia un segle que s’havia edi-
tat aquest meravellós llibre, l’any 1913. Proust volia fer un 
monument a un món que moria –no sé si ningú hi dona-
ria gaire sentit, avui dia, en aquest món, ni tampoc sé si 
realment era important la seva supervivència; segurament 
no–. El món de Swann, dels Guermantes, de Combray, del 
París de Proust, és un món exclusivista, tan elitista vist pro-
bablement amb els ulls actuals, que no sabríem buscar-hi 
un equivalent; dubto que la rància noblesa de les revistes 
del cor s’aproximi vagament a la meravella del món dels 
Guermantes, massa estrafolaris i que mai no han donat, 
almenys al nostre país, un aspecte cultural gaire elevat.

Què vull dir amb això? Doncs que segurament el món 
de Proust va desaparèixer, perquè tot canvia amb el pas 
del temps, i prou; però el que ens deixa Proust en aquesta 
recerca és potser una de les mostres més elevades de la 
literatura universal, una excursió a l’interior de l’ànima huma-
na, tan profunda i genial, que poc puc parlar-ne sense fer 
malbé tota aquesta grandesa literària. 

Illiers-Combray és com Verges: un lloc al mapa. Proust 

va usar la localitat d’Illiers, a la regió central de França, al 
departament d’Eure-et-Loir, per a recrear el seu Combray, i 
l’any 1971, el 8 d’abril, centenari del naixement de Proust, 
la van rebatejar amb el nom d’Illiers-Combray. El poble és 
distant de París com Verges ho és de Barcelona, a cent 
trenta quilometres, situat en un dels llocs més bells de la 
regió central francesa, com Verges és situat en una de les 
regions més belles de Catalunya. 

Amb aquesta coincidència en la bellesa de l’espai, us 
convido a llegir l’obra de Proust. En català està molt ben 
traduïda; que ningú no es pensi que el traductor ha perdut 
el cap amb el vocabulari culte i florit; que ningú no es pensi 
que no es pot entendre. Era tan gran la intenció de l’autor 
de transmetre bellesa, que segurament el llenguatge s’en-
grandia tot sol.

Us animo a llegir el llibre i comentar-lo amb la gent, i, 
quan tingueu dificultats amb el llenguatge, pugeu al ter-
rat de casa, mireu l’Empordà i penseu que encara, com 
Proust, tenim la sort de viure en un món particular. No sa-
bem si també vivim en un temps perdut, però us convido 
a retrobar-lo. 

ANDREU PÉREZ i MINGORANCE

El món de Combray i 
el món de Verges

CASAL DE JUBILATS

El dia 13 del mes d’octubre vàrem organitzar una festa-
recapte per col·laborar amb l’Oncolliga, l’entitat que tant 
ajuda els malalts de càncer i els seus familiars. Vàrem po-
der fer un donatiu de 1.600 €, cosa que diu molt de la 
generositat dels associats, i, a més, la festa va ser un èxit.

El 14 de novembre va ser dia de Castanyada. Amb un 
xic de retard, vàrem celebrar aquesta festa tan tradicional 
amb un bon berenar i, tot seguit, amb el ball que ens va 
amenitzar Joan Coll. Va ser una festa molt lluïda, i semblava 
que ens rejovenia per moments de tan animada. 

Per al dissabte 16 de novembre vàrem organitzar una 
bona excursió. Primer vam anar a passar el matí a Cotlliure, 

Activitats del Casal

i, tot seguit, un bon dinar a la Jonquera, per a arribar a casa 
cap al vespre. I, malgrat que els dies són ja molt curts i ens 
falten hores, l’activitat va plaure molt a tothom.

El Casal també participa en activitats en col·laboració 
amb altres casals, com és el cas de l’excursió a Lió, An-
necy i Avinyó dels dies 6, 7 i 8 de desembre. Són activitats 
d’una demanda relativa i que cap casal de la zona no po-
dria fer en solitari, però si hi som tots podem fer que siguin 
possibles.

Gràcies a tothom i per molts anys!
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