Anuncia't a elpunt.cat a partir de 3,2 ! al dia a Barcelona

Divendres

BARCELONA

19 de març del 2010
DIARI INDEPENDENT, CATALÀ, COMARCAL I DEMOCRÀTIC

BARCELONA

AGENDA

SERVEIS

CANALS

REGISTRE

BLOGS

PRESÈNCIA

Usuari

Clau

Entra

Portada Territori Societat Punt divers Política Economia Cultura Comunicació Punt de vista Esports
CULTURA

« Enrere

PUBLICITAT A ELPUNT.CAT

Anuncia't a Barcelona
a partir de 3,2 ! al dia

ENVIAR UN COMENTARI

Clica aquí

Gabancho vaticina la independència
Publica «El retorn dels catalans»

CANVI DE MUNICIPI

Tenim 1.714 municipis amb continguts
locals. Trieu-ne un:
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El diàleg habitual amb la gent en les xerrades que
fa arreu del país fan pensar Patrícia Gabancho que
hi haurà un moment, aviat, en què Catalunya dirà
prou per exigir un futur més ambiciós i sobirà, tesi
que defensa ja en el títol del seu nou llibre: El
retorn dels catalans (Meteora). «Han tunejat el
nostre imaginari», sosté la periodista.
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El «retorn» del títol suggereix despertar. «Hi ha una
part de la població que ja ha dit prou», opina Patrícia
Gabancho (Buenos Aires, 1952). Una energia que
estava soterrada «s'ha traduït en les consultes
independentistes», i el camí no és un altre que canviar
cap a un projecte sobiranista. El llibre es planteja com
una conversa amb el lector, en què Gabancho
comenta qüestions d'actualitat, anècdotes i lectures
«lleugeres de to però amb una tesi densa». Ho fa a
través de dos fils conductors: per una banda, un repàs
a allò que han estat els 30 anys de democràcia, amb la
La periodista Patrícia Gabancho, ahir. Foto: ANDREU
PUIG.
constitució d'un projecte espanyol potent que ha estat
negatiu per a Catalunya; de l'altra, l'escriptora creu que
Catalunya sempre ha cedit, tant en les relacions amb
Notícies de ...
Espanya com en la construcció interior del país, per un
Barcelona Girona
excés de «populisme». En el llibre, Gabancho insisteix
a desmuntar tòpics i falsos mites, i fa una crida a
vèncer la «por» que, segons ella, paralitza la societat
catalana per fer un pas endavant. «He estat una gran maragallista», admet l'autora, qui ha derivat de l'òrbita del
PSC cap a les tesis independentistes. I no descarta que calgui algú prou «boig» com Joan Laporta perquè
Catalunya es cregui el projecte independentista. «L'independentisme sobiranista real ha d'entrar al Parlament;
Laporta no és pitjor que d'altres espècimens polítics els quals respectem molt perquè tenen una estructura de
partit», declara.
Aquest és el tercer llibre de Gabancho a Meteora (editorial que fa deu anys), després de La postguerra cultural a
Barcelona i El preu de ser catalans. El volum es presenta avui (20.00 h) a la Llibreria 22 de Girona, amb la
intervenció del filòsof Josep M. Terricabras.
Darrera actualització ( Divendres, 19 de març del 2010 02:00 )
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ANYS ALTERNATIVA AL
CONVENCIONAL?
Sí
Trigarà molt més anys
Només si hi ha una bona xarxa de
recàrrega
Els interesos del món del petroli no
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Quina pel·licula vols veure?
A quina sala de cinema vols anar?

