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Patrícia Gabancho és, va
ser –en el vessant d’enter-
ramorts que forma part de
la feina dels periodistes,
sovint costa utilitzar el
temps verbal que pertoca
quan escrius d’algú a qui
coneixes–, va ser, deia,
una catalana nascuda el
1952 a Buenos Aires. La
dicció endolcida del seu
català ho feia sospitar, pe-
rò quan parlava en castellà
i, encara més, si ho feia
amb un altre argentí, era
innegable. Va exercir 43
anys de catalana, des que
va arribar a Barcelona el
1974, amb només 22 anys
i una maleta plena d’il·lu-
sions, com se sol dir.

Ahir va deixar d’exercir
de res en no poder superar
un càncer de pulmó fulmi-
nant. Tenia 65 anys i un
currículum dedicat al pe-
riodisme i a plantejar-se el
món, la vida, les relacions,
en general, i la idiosincrà-
sia catalana, en particular.

Perquè qui la coneixia,
molta gent gràcies al seu
tarannà curiós, sap que
era una dona de caràcter,
que deia les coses com les
sentia i pensava, encara
que després hagués de de-
manar disculpes pel to o
hagués d’admetre un er-
ror. Era una lluitadora a
cor obert amb una mirada
d’ulls verds entre inquisi-
dora i seductora. Una do-
na de rauxa, sí, però tam-

bé simpàtica, bona amiga
dels amics que va atreso-
rar, intel·ligent, professio-
nal, treballadora...

Va col·laborar a molts
mitjans escrits, entre els
quals El Punt Avui. També
era tertuliana habitual a la
ràdio i la televisió. Ella i Pi-
lar Rahola eren dels pocs
col·laboradors que podien
fer callar Josep Cuní.

Va ser un parell d’anys
vicepresidenta de l’Ate-
neu Barcelonès i era mem-
bre de la junta del Col·legi
de Periodistes. Sempre va
estar molt implicada en el

moviment sobiranista.
Convidava –eufemisme de
“mirava d’enredar”– tot-
hom a sumar-se a l’Assem-
blea Nacional Catalana
quan es va formar el 2015.

Va publicar una vintena
d’assajos sobre la situació
a Catalunya i altres temes
que l’interessaven, del fe-
minisme al teatre, com
ara La batalla de l’Estatut
(2006), El fil secret de la
història (2008), Crònica
de la independència
(2009), El retorn dels ca-
talans (2010), A la intem-
pèrie (2011), Les dones de

1714 (2014), La mateixa
pedra (2015), Amàlia i els
esperits (2017)... Un dels
que més es recorden és El
preu de ser catalans. Una
cultura mil·lenària en vies
d’extinció, publicat el
2007 per Meteora i que en-
cara ara és el best-seller de
l’editorial amb prop de
17.000 exemplars venuts.

Qui vulgui saber com
pensava Patrícia Gaban-
cho, a banda de buscar a la
xarxa qualsevol de les de-
senes de tertúlies en què
va participar, pot llegir al-
guns dels seus assajos, en-

tre els quals també hi ha
textos no relacionats amb
la política, com ara Barce-
lona, tercera pàtria del
tango (Quaderns Crema,
1990), que va escriure
amb qui va ser company
seu, Xavier Febrés, i pare
del seu fill Daniel.

Qui vulgui saber com
sentia Patrícia Gabancho,
pot llegir La néta d’Adam
(Columna), novel·la amb
què va guanyar el 2012 el
premi Prudenci Bertrana,
i en què narra la història
familiar (el seu pare era el
filòsof Abelardo F. Gaban-

cho) i l’agonia i mort de la
seva mare. Es va despullar
emocionalment combi-
nant els arguments perso-
nals i els universals.

No és estrany que ahir,
un cop es va conèixer la se-
va mort, la xarxa bullís –la
velocitat per escampar in-
formacions encara és més
alta en casos inesperats– i
hi hagués moltes reac-
cions públiques. Una de
les primeres va ser la del
president Puigdemont:
“Trobarem a faltar el seu
compromís, la seva em-
penta i el seu caràcter.”
L’alcaldessa Ada Colau va
dir “Barcelona perd una
cronista amb esperit crí-
tic” i Laura Borràs, direc-
tora de l’ILC, “L’altre dia
no va poder estar a l’acte
de Pedrolo perquè anava a
urgències i ara ja és morta.
Estic en xoc.” Adeu, Patrí-
cia, bon viatge. ■
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Sempre va estar
implicada en
el moviment
sobiranista i la
situació política
de Catalunya




