
a fa temps que, en obres com Crònica
de la independència (2009) o Joan La-
porta.  De la presidència del Barça al

Palau de la Generalitat (2010), Patrícia Ga-
bancho ha anat flirtejant amb la literatura
des del seu lloc consolidat al món del perio-
disme actual.  Per tant, qualsevol lector que
hagi seguit la trajectòria de l’autora no troba-
rà gens fora de lloc el salt definitiu a la litera-
tura creativa amb la seva primera novel·la, La
néta d’Adam, que es va endur el 45è premi
Prudenci Bertrana.  Feia temps que es notava
que l’autora necessitava més llibertat per re-
crear la realitat del que permet el periodisme,
fins i tot el periodisme més personal de la
crònica o l’article d’opinió.

Ara bé, no cal entendre que estem davant
de la típica novel·la de periodista.  No, no. 
Estem davant d’una escriptora que és perio-
dista de professió i ha sabut posar el seu ta-
lent de periodista al servei de la seva primera
obra de ficció.  Justament el primer que s’ha
de destacar d’aquesta novel·la és la càrrega
vívida de realisme i realitat.  A més, crec que
és una novel·la molt arriscada que fàcilment
es podia haver descarrilat cap al sentimenta-
lisme, però la formació periodística ha servit
de fre.  Total, Gabancho ha sabut fer que el
periodisme jugués al seu favor.  

La néta d’Adam és una novel·la arriscada
perquè gira entorn d’una de les experiències
humanes més importants, més radicals, però
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alhora més difícils de comuni-
car:  la pèrdua dels pares.  La
mort d’un fill o de la parella són
un material molt més dúctil.  La
mort del pare o la mare sempre
ens arriba amb la capa d’opacitat
d’aquella idea tan cruel en el fons
de la llei de vida.  La desaparició
dels pares és un xoc brutal per-
què representa una violació d’un
pacte biològic i humà no escrit
que sempre tindrem els pares da-
vant nostre en el camí de la vida. 
De sobte es produeix el buit i ens
trobem a la primera fila, abocats
a l’abisme de la nostra mort. 
Aquesta nova posició existencial
ens provoca un sotrac que ens
afecta de dalt a baix.  

Delicada i sensible
La mort dels pares és una matè-
ria delicada i sensible que Patrí-
cia Gabancho ha sabut explicar
de manera real, convincent i ma-
tisada, esquivant tots els perills
del sentimentalisme i l’auto-
complaença.  I, paral·lelament,
també ha sabut complir les obli-
gacions artístiques d’una obra de
ficció.  És més, ha sabut aprofitar
tots els recursos de la ficció –el

punt de vista, l’argument, l’es-
tructura, el contingut,  el perfil
dels personatges, els diàlegs, el
sentit del lloc, el temps i l’estil–
per enriquir, aprofundir i en-
gruixir el tema central que verte-
bra tot el text.

Gabancho ha explotat bé la
matèria primera de la revàlida
vital que implica la mort dels pa-
res.  En aquest sentit, la desapari-
ció de la mare, Bela, anys després
de la del pare, Aris, serveix de
pretext perfecte perquè la prota-
gonista, Angélica Goyeneche,
l’àlter ego de la nostra autora, re-
passi la seva vida i prengui partit
en tota una sèrie de qüestions de
gran transcendència com ara la
vida, la mort, la memòria, la fa-
mília, l’amor, la dialèctica de les
generacions, la identitat, el des-
plaçament, la solitud, les posses-
sions materials, la llibertat, la fe-
licitat, la història, la societat, la
cultura, el canvi i la permanèn-
cia, les successives transforma-
cions del paper de les dones, la
veritat i la mentida, les aparences
i la realitat...

Un debut literari humà, hon-
rat i hàbil. ❋
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L’apunt
Patrícia Gabancho
va néixer a Buenos
Aires el 1952 i va
estudiar la nostra
llengua al casal
català de la capital
argentina. Allà es va
relacionar amb els
dissidents, que eren
independentistes i
d’esquerres. Amb
la carrera de
periodisme a la
butxaca, un dia
abans de fer els 22
anys va venir a
Barcelona per
comprendre des de
dins com era una
nació sense Estat.
I s’hi va quedar.
El debut literari ha
estat precedit per
catorze assajos des
del 1980 ençà,
sobre temes de
cultura, identitat i
cultura catalanes.

Patrícia Gabancho
ha debutat en

novel·la guanyant el
Prudenci Bertrana
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