Adolphe
Benjamin Constant
Adolphe, el protagonista inquiet d’aquesta novel·la, és
un

model

de

personatge

romàntic.

Busca

contínuament dins de si mateix, i analitza els seus
sentiments amb una profunditat i un individualisme
inesperats, en una recerca que l’autor centra no tant
en l’inici com en la decadència i el final de l’amor.

EL LLIBRE
Adolphe és un jove de vint-i-dos anys que tot just ha acabat els estudis a la universitat i que
sembla destinat a iniciar una carrera brillant. Tanmateix, es mostra indolent i no dubta a
manifestar en públic un humor càustic. Establert a la petita cort d’un príncep alemany, es
proposa, gairebé com un joc, seduir una dona deu anys més gran, Ellénore, l’amant polonesa
d’un noble local. Però un cop l’ha seduïda, Adolphe se n’enamora perdudament. La seva
relació il·lícita els aïlla dels seus amics i de la societat en general, fins al punt que esdevé
absolutament ofegadora, asfixiant.
Petita obra mestra del romanticisme europeu, la narració d’aquesta història d’amor dissortada,
presentada com una confessió en primera persona, evita tot tipus d’exteriors i se centra
únicament a detallar els sentiments i els estats d’ànim de la parella protagonista, en el que ha
estat considerat com un precedent de la novel·la psicològica.
L’AUTOR
Benjamin Constant de Rebecque (Lausana, 1767-París, 1830) és un escriptor, filòsof i polític
francès, nascut a Suïssa en una família d’exiliats hugonots. El 1794 va conèixer l’escriptora
Madame de Staël, de qui esdevingué amant i amb la qual visqué una relació que s’allargà fins
al 1811. Políticament, les seves simpaties cap a Napoleó van ser variables, tot i que defensà
la monarquia constitucional. Ideològicament, se’l considera un dels primers pensadors del
liberalisme. Com a escriptor, és conegut per la seva abundant correspondència, pel seu diari
íntim i per les seves novel·les, sovint plenes de referències autobiogràfiques, de les quals en
vida només va publicar Adolphe (1816), que ha estat comparada a altres obres romàntiques
com René de Chateaubriand i Corinne de Madame de Staël.
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