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Gerhart Hauptmann (1862-
1946), nascut a Polònia i pi-
oner del naturalisme litera-

ri alemany, va ser força conegut a
la Catalunya de la primera dèca-
da del segle XX, abans de rebre el
premi Nobel el 1912, gràcies al seu
teatre, traduït i estrenat als esce-
naris barcelonins. Eren els anys
en què Narcís Oller culminava la
seva obra i en què irrompia Víctor
Català. Hauptmann, una mena
d’asceta aristocràtic que va sobre-
viure a les convulsions de la Repú-
blica de Weimar i a la tragèdia del
nazisme, el 1918, ja entronitzat
amb el Nobel que vuit anys abans
havia obtingut Frederic Mistral,
va publicar la novel·la L’heretge de
Soana, ara recuperada per Adesi-
ara en traducció de Ramon Farrés.

La història se situa al Ticino, un
cantó suís de població italiana
–durant la joventut, l’escriptor
havia viscut a Itàlia–. Un editor
excursionista aconsegueix inti-
mar amb un misteriós ermità, Lu-
dovico, conegut com l’heretge de
Soana, que fa de pastor als peus del
Monte Generoso. Autoexclòs de la
societat burgesa i del cristianis-
me, viu en comunió amb la natu-
ra i en companyia d’una petita bi-
blioteca d’escriptors clàssics grecs
i llatins: “M’estimo més adorar un
boc viu o un toro viu que no pas un
penjat a la forca”. Parla d’Apol·lo,
toca la flauta de Pan i quan sent els
grills pensa en el magnífic Eros.

Arriba un dia que aquest ermi-
tà barbut, de cabells llargs i rinxo-
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lats, vestit amb pell de cabra, que
podria semblar un sant Joan de
Donatello, decideix llegir a l’editor
el manuscrit d’una història basa-
da en fets reals que ell mateix ha
escrit. És la història d’un capellà
jove, Francesco Vela, que imbuït
d’una forta espiritualitat s’ins-
tal·la com a rector al poblet de So-
ana. D’entrada, la seva sensibilitat
per la natura, per la bellesa del pai-

satge, podríem dir que és gairebé
nul·la. Encotillat per una devoció
feta de dogmes i regles, tanmateix
és vist com un sant per la població.

Però l’existència del mossèn fa
un tomb quan s’ha d’enfrontar al
repte de posar ordre en una famí-
lia de pastors que viu al marge de
la fe i de la civilització, aïllats de
tot, muntanya amunt. La tempta-
ció de la carn l’assalta. Una visita
al taller d’escultor d’un oncle seu
–Hauptmann havia estudiat per
escultor– l’empeny cap a l’abisme.
Naturalment triomfa la natura.
Eros, el déu més antic i més pode-
rós, guanya la partida a l’Església.
La transformació de Francesco és
fantàstica.✒

NATURALMENT, A
‘L’HERETGE DE SOANA’
TRIOMFA LA NATURA.
EROS GUANYA LA
PARTIDA A L’ESGLÉSIA

Hauptmann,
el Nobel de
fa 100 anys
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La néta d’Adam (Columna) és
la primera novel·la de Patrí-
cia Gabancho. El primer cop

que la vaig llegir, sota pseudònim,
com a membre del jurat del premi
Prudenci Bertrana, no em podia
imaginar que l’autora era Gaban-
cho perquè la qüestió política ca-
talana, assumpte cabdal per a
l’autora, no apareix enlloc. La né-
ta d’Adam és un relat de caire fa-
miliar i humà: la història argen-
tina de la seva mare. Un treball en
què qui més qui menys s’hi pot
veure reflectit perquè tots ens
trobem en la situació d’obrir l’ar-
mari dels records quan mor una
persona estimada.

Patrícia Gabancho em va dir
que a mi no em pot agradar el lli-
bre perquè creu que tinc una ma-
nera d’escriure diferent i més du-

ra. Al contrari, em va agradar per-
què tracta, sense ser melindrosa,
fets emocionals que tard o d’hora
ens afecten quan hem de mirar
cap enrere, fer un repàs per saber
d’on venim i quines sorpreses ens
han deixat per descobrir els nos-
tres difunts. La néta d’Adam so-
bretot m’agrada per les descripci-
ons d’escenaris de Buenos Aires,
de llocs que sens dubte Gabancho
coneix. Un dels meus passatges fa-
vorits és quan l’Angélica, l’alter
ego de Gabancho, visita un edifici
de la Marina argentina per dema-
nar un servei de mútua per a la se-
va mare, vídua d’oficial. La des-
cripció de l’edifici, la burocràcia i
el caos intern delaten la veracitat
dels fets.

Pregunto a Gabancho quin se-
cret del llibre voldria explicar. Em
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EL SECRET DE ...

Patrícia Gabancho
demana temps per rumiar-s’ho
mentre passeja la seva gossa bea-
gle, de 14 anys, pels carrers de la
zona alta de Barcelona, a prop de
casa meva –també tenim un beagle
a casa, de 12 anys–. Al final triga
una mica més, dos dies, però em
dóna la resposta en un correu titu-
lat “Qüestió de noms”. Els seus
besavis es diuen igual a la realitat
i a la novel·la per la seva convicció
que l’atzar no s’equivoca: “Adán,
perquè és l’expulsat del paradís
europeu i el fundador de la nissa-
ga argentina, i Helvecia, perquè el
seu nom dóna la pista suïssa [de la
família]”.

I per què Gabancho es fa dir An-
gélica a La néta d’Adam? “Per
[l’actriu] Angelica Huston: una
dona madura, forta, d’empenta i
que endevines salvatge”.✒

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CATALÀ

[ 1 ] Cinquanta ombres (I)
E.L. JAMES
Rosa dels Vents
538 pàgines i 17,90 € 1/28

[ 2 ] Tot està per fer i tot...
DIVERSOS AUTORS
Ara Llibres
668 pàgines i 17,90 € 2/6

[ 3 ] L’últim abat
MARTÍ GIRONELL
Columna
350 pàgines i 21,50 € 3/5

[ 4 ] Cinquanta ombres (II)
E.L. JAMES
Rosa dels Vents
568 pàgines i 17,90 € 4/24

[ 5 ] Cinquanta ombres (III)
E.L. JAMES
Rosa dels Vents
668 pàgines i 17,90 € 5/24

[ 1 ] No sé on és el límit...
JOSEF AJRAM
Columna
136 pàgines i 14,95 € 2/5

[ 2 ] Delenda est Hispania
ALBERT PONT
Viena
264 pàgines i 22,90 € 1/15

[ 3 ] 1714. El setge...
FRANCESC XAVIER HERNÀNDEZ
Angle
124 pàgines i 23,90 € 4/5

[ 4 ] Barça. Orgullosos...
MIGUEL RUIZ / RICARD TORQUEMADA
Angle
204 pàgines i 39 € 3/3

[ 5 ] Teresa Forcades
EULÀLIA TORT
Dau edicions
214 pàgines i 19 € 7/27

Rànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura
Posició setmana anterior/setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CASTELLÀ

[ 1 ] Cincuenta sombras (I)
E.L. JAMES
Grijalbo
544 pàgines i 17,90 € 1/28

[ 2 ] Victus
ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL
La Campana
600 pàgines i 24 € 4/10

[ 3 ] La vida iba en serio
JORGE JAVIER VÁZQUEZ
Planeta
352 pàgines i 19,90 € 2/7

[ 4 ] Cincuenta sombras (II)
E.L. JAMES
Grijalbo
632 pàgines i 17,90 € 3/24

[ 5 ] Trilogía Grey
E.L. JAMES
Grijalbo
1.632 pàgines i 17,90 € 5/10

[ 1 ] Objetivo: cupcake
ALMA OBREGÓN
Aguilar
224 pàgines i 11,90 € 3/12

[ 2 ] Princesa Letizia
MARIA TERESA CAMPOS
Planeta
300 pàgines i 20 € 1/4

[ 3 ] La comida de la familia
FERRAN ADRIÀ
RBA
224 pàgines i 30 € -/60

[ 4 ] Annoyomics
RISTO MEJIDE
Gestión 2000
192 pàgines i 16,95 € 7/6

[ 5 ] La magia
RHONDA BYRNE
Urano
272 pàgines i 14 € 2/9


