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El mes de fe-
brer del 2008
vaig participar
en unes jorna-
des sobre
transgressió i
llibertat cele-
brades a la ciu-

tat de Fraga, un dels confins
dels Països Catalans. Aquest
llibre ja estava enllestit, de
manera que vaig aprofitar-
ne quatre personatges, per
tal d’exemplificar diferents
formes que pot adoptar la
rebel·lia i els efectes que té
sobre la societat.

Vaig començar amb Arnau
de Vilanova, el gran alquimis-
ta i metge medieval, perquè
representa una manera de
veure el món alternativa a la
del pensament oficial del seu
temps. S’enfronta a reis i
papes, però no renuncia a
l’ambició que projecta sobre
si mateix i sobre Catalunya.
La seva actitud és, per dir-ho
així, d’esmena a la totalitat, i
aquesta és la seva grandesa.

Tast editorial❚

El fil secret
de la història

Patrícia Gabancho
La Campana
Barcelona, 2008
Preu: 17 euros
Pàgines: 328

El segon personatge és
menys conegut: es tracta
d’Antoni Puigblanch, un
intel·lectual del segle XIX,
que va lluitar per una Espa-
nya més lliure. Va dedicar
anys a fer que s’abolís la In-
quisició. Puigblanch ens de-
mostra que a vegades no cal
«canviar el món» sencer: n’hi
ha prou amb rebel ·lar-se
contra alguna parcel·la de
pensament o de realitat per-
què avanci la justícia, la lli-
bertat o fins i tot la imagina-
ció.

Ildefons Cerdà, el creador
de l’Eixample de Barcelona,
un home ben conegut, és el
tercer personatge de la meva
ponència. Va ser un autèntic
peoner, incomprès i comba-
tut pels seus coetanis. Tenim
la idea que la societat catala-
na de finals del XIX, quan
l’eclosió del modernisme, era
oberta i avançada, i certa-
ment ho eren les elits cultu-
rals, però no el conjunt del
país. L’interessant és, doncs,

com un sol visionari pot ei-
xamplar l’horitzó, obrir ca-
mins, sembrar llavors que
amb el temps fructifiquen.

Els tres grans homes per-
tanyen a aquest llibre, no així
el quart, que era el poeta Ga-
briel Ferrater, que només hi
apareix de passada, perquè
el volum es tanca amb la
guerra civil. L’important de
tot plegat és que la transgres-
sió, la rebel·lia o aquesta ac-
titud tan noble d’indepen-
dència de pensament pot va-
riar segons les èpoques i la
tessitura de la societat. I
poden ser més reeixides o
menys, però sempre acaben
donant a la societat quotes
més altes de llibertat, de pro-
grés, d’ambició.

La relació, al llarg dels se-
gles, d’aquests personatges
innovadors o rebels o hetero-
doxos, i el seu llegat, i les
seves vides, és el tema
d’aquest llibre. Una història
diferent de la que coneixem,
que subtilment la comple-

Després
de l’èxit
d’‘El preu de
ser catalans’,
Patrícia
Gabancho
ens ofereix
un nou assaig.
Aquí en teniu
el pròleg
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La periodista
Patrícia
Gabancho ha
escrit un nou
llibre sobre
catalans

menta, que a vegades la con-
tradiu i altres vegades la con-
firma.

Tres etapes diferenciades
He intentat seguir el fil d’una
inquietud que va de Llull a
Gaudí, per esmentar dos cims
intel·lectuals. Ens cal passar
pels mites i les llegendes po-
pulars, per la inquietud cien-
tífica que és l’autèntica Re-
naixença abans que desper-
tessin els poetes romàntics,
per l’ànima fosca dels mo-
dernistes, per tants personat-
ges grans o petits, fracassats
o reconeguts. La història no
ha estat fàcil per Catalunya, i
menys per als seus protago-
nistes «a la contra».

El llibre està organitzat en
tres etapes. La primera part
correspon a la plenitud me-
dieval, fins al compromís de
Casp. Una citació descriu Ca-
talunya com la «capital mun-
dial de l’heretgia» i, en efec-
te, hi passen tota mena d’he-
terodòxies: càtars, templers,

sabers ocults com la càbala
o l’alquímia, el geni de
Ramon Llull… mentre Euro-
pa construeix els dos pilars
del poder, el dels reis i el de
l’Església.

Ens arriba després la Deca-
dència, un temps històric
complex, perquè Europa viu
dues grans revolucions en el
seu pensament –el Renaixe-
ment i la Reforma protes-
tant– i Catalunya resta des-
concertada. La inquietud es
manifesta en els marges de la
societat: el paganisme, les
bruixes, els bandolers, les lle-
gendes, els mites… I també
en els grans viatgers, en els
primers científics.

La tercera part s’ocupa de
tot el que es barreja i es ba-
ralla en la difícil i convulsa
societat que va des de la Re-
naixença fins al cataclisme
que provoca el franquisme.
És un temps en què Catalu-
nya es planteja com a projec-
te i, per tant, també com a
mitificació. Més interessant

que allò que el pensament
oficial beneeix és allò que
mig s’amaga: els exorcismes
de Verdaguer, el somni dels
utopistes, la batalla dels mo-
dernistes, i també els movi-
ments europeus que recu-
llen els obrers i ens tornen a
portar amb les heterodòxies
medievals: la maçoneria,
l’esperitisme.

Dosmotsméssobreelllibre
No és un llibre per a especia-
listes: és una crònica, un
relat, per a lectors curiosos.
No cal saber història ni cal es-
pantar-se davant la paraula.
El text està construït sobre
anècdotes, petites escenes,
frases, detalls, que ens pre-
senten uns catalans, alguns
genials, d’altres més modes-
tos, que es van atrevir a tren-
car motllos. És cert que el pri-
mer capítol és més sec i més
dur que els altres, perquè
estem parlant de mil anys en-
rere, però ¿qui es resisteix a
la fascinació que desperta un

personatge com Gerbert
d’Aurillac? Catalunya neix tre-
pitjant fort. Això sí, si el pri-
mer capítol se us fa difícil,
deixeu-lo estar i comenceu
pel segon. Aquí el llibre agafa
el seu to.

Tota aquest material, el
vaig començar a treballar als
anys 80, i el punt d’arrenca-
da van ser els esoterismes
medievals, que és un univers
molt atractiu (només cal
veure quants best-sellers s’hi
han basat). Després tot va ser
seguir el fil fins al 1936. Les
lectures van ser fixades en
unes petites fitxes que guar-
do en un arxivador que m’ha
acompanyat al llarg de múl-
tiples trasllats. Amb tot això,
i més i més documentació,
vaig començar a escriure el
llibre, però jo era jove i esta-
va en aquella dècada funda-
cional de la vida en què s’ha
d’establir família i professió i
vocació, i al capdavall el tema
va quedar aparcat, inacabat.

Ara he reprès aquell mate-

rial sovint amb un somriure
davant el meu entusiasme
d’aleshores. Tinc la sensació
que he arribat on volia arri-
bar: a replantejar una part de
l’imaginari de Catalunya des
d’una perspectiva més ma-
dura i sobretot amb més co-
neixement. Tot és rigorosa-
ment cert i tot està documen-
tat, però com que
m’agradaria que la lectura
fluís sense entrebancs, no hi
he posat enutjoses notes a
peu de pàgina.

Per què ara? Perquè estic
convençuda que les coses ar-
riben quan han d’arribar. Per-
què Catalunya s’està repen-
sant i m’agradaria que en
aquest procés hi entrés el
país apassionat, excessiu, vi-
sionari i lliure.

I perquè la Isabel Martí em
va dir: vinga, posa-t’hi, sense
saber que tant ella com
Josep Maria Espinàs haurien
de treballar de valent per
exigir-li al llibre tot el que
pot donar de si.❋
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