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Patrícia Gabancho anuncia 'El retorn dels catalans', un assaig on diu que l'Espanya democràtica s'ha fet
"deixant de banda Catalunya o directament perjudicant-la"

"Ens han tunejat"

Cercar

AVUI+ Paper
Divendres, 19 de març del 2010

IGNASI ARAGAY

Patrícia Gabancho no dóna treva als seus lectors, que
creixen al ritme del desacomplexament sobiranista.
Després d'El preu de ser catalans (20.000 exemplars
venuts) i de Crònica de la independència (13.000), ara
aterra a les llibreries amb El retorn dels catalans
(Meteora), un assaig de ritme trepidant, fet de petits
capítols, que es llegeix com un encadenament
d'articles d'opinió.
La tesi de sortida i d'arribada és que "els 30 anys de
democràcia han portat un projecte de construcció
d'Espanya que s'ha fet deixant de banda Catalunya o
directament perjudicant-la. Per què? Perquè els
catalans sempre han cedit, tant davant d'Espanya com,
internament, perquè no es rebotés una part de
Catalunya. El resultat és que ens han tunejat el coco i
ens hem acabat creient que érem excloents, que la
identitat catalana era pecat (totes les altres no), que
era veritat el mite de la Catalunya real, que érem
culpables de ser catalans". Però tot això, segons
Gabancho, comença a canviar i ara, com diu el títol,
tornen els catalans, aquell conjunt de població que ha
mantingut una fidelitat nacional i cultural, un imaginari
propi. Una gent preparada, amb idees i cada cop més
desacomplexada.

Tots els continguts de l'AVUI són
consultables a través d'internet, de forma
oberta i gratuïta. Les pàgines originals en
paper, en canvi, no es podran consultar via
PDF i només s'oferiran al quiosc.

Patrícia Gabancho diu que els catalans s'estan
traient la màscara de la por
CRISTINA CALDERER

Gabancho toca molts temes: el pujolisme i el maragallisme, les contradiccions del socialisme català que
ella va conèixer de prop, l'intocable món de la immigració -va arribar de l'Argentina i mai s'ha
nacionalitzat espanyola-, el castissisme madrileny, la corrupció, els greuges econòmics que pateix el
país, la por tan catalana a ser com som, la falsa dicotomia catalanitat-cosmopolitisme, la dificultat de ser
de dretes en un món tan injust i la dificultat de ser d'esquerres quan les esquerres han perdut el nord.
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El xantatge de la cohesió
La llista podria ser més llarga perquè la crònica, viva i personal, és tan rica com la curiositat inesgotable
de l'autora. Però allà on Gabancho esmerça més esforços és a l'hora de defensar el dret a plantejar una
opció independentista sense haver de suportar el xantatge consistent a dir que això posa en perill la
cohesió social. Ho diu de moltes maneres i el seu optimisme és encomanadís.
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Aquí teniu algunes de les seves opinions: "Avui és més difícil dir que es votaria contra la independència
que no pas el contrari"; "Espanya només vacil!la i transigeix quan se sent perduda: el 1898, durant el
franquisme o en la por de la primera Transició, quan l'orgull estava en hores baixes"; "El cas és
preguntar-nos què fem en un Estat on sempre serem minoria. Minoria tractada amb el menyspreu amb
què hom tracta les minories que ni entén ni pensa entendre en el futur"; "De debò Múrcia i Astúries
necessiten tenir lleis diferents de les lleis espanyoles? I Extremadura? I Castella? L'Estat de les
autonomies ha pecat d'excés en la seva voluntat de tapar la realitat de Catalunya i Euskadi, això és un
fet. Però aneu ara a desfer l'embolic"; "La pertinença a Espanya és, com diu avui el món econòmic
català, un mal negoci".
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N'hi ha més: "A una submissió sempre li correspon una opressió"; "L'autoestima baixa serveix
precisament perquè el país no es plantegi grans coses. Perquè segueixi jugant en el camp del
provincianisme. Perquè es llepi les ferides"; "Els immigrants de seguida aprenen que fer avançar el
català sovint és, a Catalunya, sinònim d'imposar-lo. No són pas tontos: ens pesquen les febleses".
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En fi, que, com va dir Quim Monzó i cita Gabancho, "Catalunya serà Catalunya o no serà".
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