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Va néixer a Buenos Aires. Viu a Barcelona des del 1974. És periodista i col·labora 

habitualment en les principals tertúlies de ràdio i televisió. També publica a l’Ara, 

al País i a Nació digital.

És autora d’una vintena llarga de llibres de no-ficció sobre cultura, història, ur-

banisme, sociologia i política de Catalunya. Entre aquests llibres n’hi ha dos que 

han esdevingut “clàssics”:

- El preu de ser catalans – sobre el mercat cultural a Catalunya

- Crònica de la independència – assaig de periodisme ficció. Va ser el llibre 

més venut en el seu gènere el Sant Jordi de 2009.

Amb La néta d’Adam, novel·la gairebé biogràfica, va guanyar el premi Prudenci 

Bertrana l’any 2012.

Acaba de publicar Les dones del 1714, en el qual dóna una nova visió del cicle 

històric de la Guerra de Successió (des del 1700 fins després de la pau de Viena 

del 1725), se centra en la diplomàcia i la política i hi afegeix personatges femenins 

fins ara desconeguts.

Fotografia: Jordi Play



Il·lustríssima
Sra. Alcaldessa, regidores i regidors, pabordesses i pabordes, amigues i amics,

És un plaer i un honor enfrontar-me al repte de convidar-vos a la vostra festa de la 
Mare de Déu de les Neus, funció en la qual m’han precedir doctes figures de les lletres 
catalanes de tots els racons de la pàtria. Mai, però, havíeu gosat oferir el convit a una 
persona, com jo, que va néixer en una altra cultura i en un altre mar. Us adverteixo que 
és una flagrant contradicció, perquè pertanyo a una cultura perfectament urbana, que és 
tant com dir que sóc un exemple de la subespècie de “nens de pis”, nens, en el meu cas 
nena, que de petits miràvem la vida des d’un balcó reixat. Fixeu-vos com és de profund 
aquest estigma, que fa uns pocs anys el meu amic de la Geltrú, Bienve Moya, va cometre 
el mateix error vostre i em va convidar a parlar, en una reunió de ludòpates –vull dir de 
ludòlegs, gent entregada a la festa, al costat lúdic de la vida--, sobre les joguines i els jocs 
que havien acompanyat la meva infantesa. I vaig contestar: “jo mirava la tele!” No és cert 
que no jugués, perquè totes les criatures juguen, i tampoc no és cert que no hi hagués, 
davant mateix de casa, un espai apte per a l’esbarjo. És clar que hi era i és clar que en aquest 
petit parc també urbà vaig aprendre a enfilar-me als arbres –a l’Argentina els arbres són 
gegantins-, a treure’m la terra de les sabates, a fregar-me els genolls acabats de pelar... Coses 
totes que són indispensables per avançar en la vida. És a la infantesa que s’aprenen les coses 
bàsiques, que es fixen els punts cardinals de l’existència.

Quan dic que sóc d’una cultura urbana, el que vull dir és que a Buenos Aires no hi 
ha festa major. És una societat de nova creació, d’al·luvió de gent de tot arreu, que té una 
distància infinita en relació amb la vida rural, que és la font natural dels rituals vinculats 
al pas de l’any. Jo no sé si Buenos Aires té patrona i en tot cas no sé qui deu ser. No ho sé 
perquè no hi ha cap celebració que ens ho ensenyi. De fet, no hi ha festes de la comunitat, 
no hi ha festes compartides per gent que no es coneix però que se sent unida per una 
tradició, per unes arrels i per unes ganes de fer col·lectivament. Això no existeix a Bue-
nos Aires. Existeixen, com arreu, les mobilitzacions polítiques i socials, la lluita per coses 
petites o grosses, a vegades per salvar un sol arbre, a vegades per preservar el barri d’una 
invasió desaforada de ciment o de cobdícia. Per tant, el barri existeix, però no com aquí, 
amb una existència que es tradueix en petites festes de cap de setmana, ara una xocolatada, 
ara un mercat posat al carrer: no, a Buenos Aires, les mobilitzacions són sempre urgents 
i necessàries; no celebren res, sinó que convoquen, com abans convocaven les campanes, 
quan calia ajuntar esforços perquè venien maldades o perquè calia concelebrar un condol.



Tot fent memòria vaig recordar una celebració col·lectiva que s’escau cada prima-
vera, el 21 de setembre: el Dia de l’Estudiant. L’estudiant de secundària, d’institut. Les 
classes estan gairebé a punt d’acabar, i això significa que ja s’han concretat els amors efí-
mers i els odis punyents. La celebració és, doncs, molt intensa: consisteix a anar al parc, en 
grup, en parella, sempre amb ganes de gresca, cantant pel carrer, vestits tots una mica a la 
babalà, la camisa massa oberta, la samarreta massa cenyida en les noies, els cabells esbullats 
en els nois. És una celebració de la vida, certament, però només de la vida adolescent. La 
celebració adulta i participativa dels porteños és, sense més, el futbol. A la ciutat hi ha una 
dotzena de clubs de primera divisió. El futbol és aquell punt d’unió de la comunitat, això 
sí, una comunitat migpartida, perquè en qualsevol partit hi ha dos bàndols, excepte en 
els mundials, que aleshores la cohesió comunitària és apoteòsica. Suposo que recordeu el 
Mundial aquell que va guanyar l’Argentina durant els anys oprobiosos de la Dictadura: 
la gent, espontàniament, va sortir al carrer exultant, cantant, ballant, malgrat tot el que 
sabien que passava, i suposo que quan la llibertat escasseja també són necessàries les vies 
d’escapament. Encara avui la gent recorda com Maradona va fer un gol picant la pilota 
amb el puny, se’n va dir “la mano de Dios”, no pot ser més sagrat. D’alguna manera tot 
s’hi valia, era igual si aquell Mundial era una trampa en més d’un sentit, pel gol en fals i per 
la celebració sota el pes d’una dictadura ferotge que estava delmant una generació sencera, 
una generació a la qual, per cert, pertanyo des de la banda més jove.

Si furguem una mica més endins ens apareix com a celebració lluminosa el tango, tot 
i que dir “lluminós” referint-se a una música, a un univers, tan gris i tan melancòlic com 
és el tango és un contrasentit. El tango és de color gris ciutat. Gris d’asfalt, de cantonades 
desertes, de llamborda, de mitja llum, de soledat, del punt aquell on la vida es trenca: 
del silenci, doncs, i del crit i del plor. Però el tango és lluminós perquè és savi i sincer i 
profund. El tango és el raval, són els barris del sud de la ciutat, i també el port, els carrers 
que baixen cap a les aigües fosques del riu que fa companyia a Buenos Aires. És un riu de 
color lleó, com va dir un poeta, o color merdós, com diuen els portenys, no pas perquè 
estigui indefectiblement brut, sinó perquè baixa pletòric de sediments: diguem que hi ha 
un empat entre la brutícia i les partícules terroses que l’aigua arrossega. És un riu sense pai-
satge, per tant, també tristoi. Tot a Buenos Aires és una mica trist, com mancat de sentit, 
i en canvi la ciutat és una de les més seductores del món. Buenos Aires és una ciutat sexy.

Però parlàvem de tango. Mireu què diu el meu tango favorit:
  Lastima, bandoneón, mi corazón
  ru ronca maldición maleva.
  Tu lágrima de ron me lleva
  hasta el hondo bajo fondo
  donde el barro se subleva.



“Donde el barro se subleva….”, quina imatge més bonica!
  Ya sé, no me digás, tenés razón:
  la vida es una herida absurda
  y es todo, todo tan fugaz,
  que es una curda nada más
  mi confesión.

Aquest tango és del 1956, jo ja havia nascut, de manera que compartia amb l’autor 
–lògicament molt més gran que jo—un món, uns carrers, no pas encara cap experiència. 
Però per més coses sensibles que es comparteixin, convindreu que no es pot fer una festa 
major, una celebració comunitària, d’una sentència tan contundent sobre la vida. Qui 
gosaria ballar al voltant d’aquestes paraules? Qui gosaria riure d’un dictat tan profund?, 
podríem dir, però no ho diré, perquè la festa també és profunda. Ho és en les arrels, com 
a producte modulat per la història, que sempre vol dir per la gent, que neix espontani i 
esdevé ritual. I ho és, de profunda, la festa en els seus múltiples significats: què hi fan, sinó, 
els diables i els dimonis i el foc, com un conjur, com una invocació, com una salvació?

Però, ¿què estic fent, parlant d’una cultura urbana, amb tan poca història, una cul-
tura desprovista de tradicions, quan se suposa que he de fer un cant a aquesta Vilanova 
i la Geltrú que bull d’activitat, que he trobat sempre amb els carrers plens de vida i de 
gent, sempre amb nous racons i nous locals per descobrir? Si m’hagués proposat parlar de 
Vilanova i la Geltrú -cosa que hauria estat una gosadia, perquè com li pots explicar una 
ciutat als seus fills?-, si m’ho hagués proposat, però, m’hauria fixat en els trenta anys que 
van del 1830 al 1860. 

Us preguntareu per què. Us ho dic: és la distància temporal entre Manuel de Caban-
yes i Víctor Balaguer. El primer, ho sabeu prou, va ser un poeta romàntic, mort prematu-
rament de tuberculosi, amb un amor frustrat clavat en el cor. M’interessen dos aspectes 
concrets de Manuel de Cabanyes. L’un és anecdòtic: el noi estudia a la Universitat de 
Cervera. Han passat més de cent anys des del Decret de Nova Planta imposat per Felip 
V i la Universitat encara no ha tornat a Barcelona: la política espanyola de destrucció és 
implacable. El segon aspecte que vull assenyalar n’és la conseqüència: Manuel de Cabanyes 
escriu en castellà. No és que hi escrigui per ganes, ho fa per obligació. El cèlebre Antoni de 
Capmany ha dictaminat que la llengua catalana, tan brillant en la història, “és morta, avui, 
per la república de les lletres”. Què s’hi pot fer, doncs? El noi Cabanyes s’hi esforça, amb 
el castellà. S’hi esforça. Escoltem com sona –són uns versos agafats per atzar, en un tema 
mític, diguem que no està sent sincer, que està fent una construcció cultural. Diu així:

  A fuer del adalid que en hora aciaga
  sus moradas de hielo abandonando,



  el bello Mediodía
  inundó en llanto y sangre,
  hizo bambolear el capitolio
  y el Azote de Dios fue apellidado.

A mi em sona artificial. És veritat que els poemes d’amor són millors. La poesia 
romàntica, quan és impostada, ja ho té això, però en el cas d’en Manuel de Cabanyes hi 
subjau una queixa pel fet d’haver d’escriure en una llengua que no és la seva. És difícil, per 
a un poeta, canviar de llengua, perquè la poesia no és una construcció mental, és íntima, 
surt de l’ànima –com diria Maragall--, ha de brollar com un doll natural, i a partir d’aquí 
es treballa, es conceptualitza, es perfila fins i tot en el marc intel·lectual. Però Cabanyes ha 
deixat dit que ell es “força” –escolteu aquest verb: forçar-se—a escriure en castellà perquè 
li han dit que és la llengua de cultura, l’única llengua apta per fer creació cultural. Això 
també és un Decret de Nova Planta, és el “filipisme” babau d’aquells que creuen que el 
prestigi d’una llengua és connatural a aquesta llengua i no al poder que la imposa. Caban-
yes, doncs, reconeix que se sent obligat a escriure en un “idioma extranjero”, estranger ho 
diu ell, ho cito entre cometes.

Però el mateix any que mor Manuel de Cabanyes de tuberculosi, desenganyat per-
què el seu gran amor s’ha casat amb un altre -gran tema romàntic!-, Carles Bonaventura 
Aribau escriu:

  Adéu siau, turons, per sempre adéu siau,
  O serrats desiguals, que allí en la patria mia,
  Dels núvols e del cel de lluny vos distingia
  Per lo repòs etern, per lo color més blau.

Els turons, a l’horitzó, que es distingeixen del cel perquè són sempre quiets i més 
blaus: no és això el paisatge que veiem a l’autopista venint a Vilanova, anant a Barcelona? 
No és això la terra? Aribau ho va escriure amb una excusa banal, però és un poema genuí 
en llengua genuïna, li surt de dins, i dóna pas a la Renaixença, una cosa que estava llun-
yíssim de les seves intencions, però que convencionalment es data el 1833 perquè aquest 
poema, aquesta oda, té tot el potencial que el país necessitava per creure en ell mateix.

I això fa que trenta anys després de Manuel de Cabanyes, el 1860, el gran Víctor 
Balaguer escrigui i publiqui cinc volums de la Història de Catalunya i de la Corona d’Aragó. 
Cinc volums, poca broma: està fent un monument de pàgines on sustentar la reconstruc-
ció nacional. Està restituint la memòria. Els està dient, als lectors: som això, venim d’aquí, 
hi hem de tornar. No tornar al passat, sinó tornar a agafar les regnes de la història, tornar 
a construir, doncs, el projecte. I la gràcia és que, igual que el poema d’Aribau va encetar 
una nova història, la història de Víctor Balaguer va tenir un èxit fulgurant i el va estimular 



a bussejar més endins en el passat, en els trobadors, en els bandolers, en els Pirineus…, en 
definitiva en les arrels. M’agradaria tant conèixer les converses d’aquell temps, què deia la 
gent, què especulava quan parlava del país, no pas en els grans discursos -on sempre el país 
ha estat present- sinó en les sobretaules. Què tenia la gent, ànima endins, en aquells trenta 
anys que van de Manuel de Cabanyes a Víctor Balaguer.

Jo sempre he defensat que al mateix segle XVIII de la desfeta del 1714, unes poques 
dècades després, el projecte de modernitat que s’encarnava simbòlicament en el barri del 
Born de Barcelona, que era el barri de la burgesia mercantil emergent; aquest mateix pro-
jecte que els feia dir que volien ser com Holanda -oi que fa gràcia?- reneix amb la Junta de 
Comerç i amb l’empenta científica dels nostres pobres il·lustrats, que funden acadèmies i 
beques i eines de progrés. Però això no ens hagués portat gaire lluny si no hagués estat per 
homes com Víctor Balaguer, que entenen que la pàtria és cap, és “coco”, però també és 
ànima, és a dir, és llengua, mite, història. Que és identitat. 

És amb la irrupció de la Renaixença -del que convencionalment en diem Renaixença- 
que s’incorpora al tronc central el capital cultural. És quan el projecte s’arrodoneix i es 
completa, i en podem dir “catalanisme”. I un cop tenim assentat el catalanisme, un cop 
tenim perfilada la consciència, ja podem anar tranquil·lament fins a Francesc Macià. Dit 
d’una altra manera, els trenta anys que van de Manuel de Cabanyes a Víctor Balaguer són 
trenta anys que salven un poble. Perquè salven l’esperit. El catalanisme és cap i és ànima; 
és un projecte cultural, econòmic, polític; en definitiva és un projecte de convivència i 
modernitat, és la reivindicació de la manera catalana d’estar en el món.

I llavors podem fer un altre salt des de Francesc Macià fins a amics meus, vilanovins 
cèlebres, com ara l’agut Francesc-Marc Àlvaro, el dúctil Toni Albà o la docta (i adoptada 
per Vilanova) Montserrat Comas, que, com tants i tants ciutadans, a aquell catalanisme 
fundacional li han afegit el desig d’independència, perquè sense independència el projecte 
català no té espai per créixer i servir-nos. No té espai per traduir-se en un país millor.

I res més, vilanovins i geltruencs, vilanovines i geltruenques, perdoneu-me la ma-
rrada al voltant de la meva infantesa i la vostra festa, i permeteu-me que ara sí us convidi 
a la celebració i a l’alegria; i a la consciència i a la llibertat que vindrà, perquè entre tots la 
guanyarem. I tant que la guanyarem. 

Endavant la Festa Major!

Patrícia Gabancho



Edita: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Boix portada d’Enric C. Ricart
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PREGONERS CONVITS A LA FESTA

1985 Josep Piera

1986 Mª Mercè Marçal

1987 Gabriel Janer Manila

1988 Pere Verdaguer

1989 Josep Mª Carandell

1990 Ignasi Riera

1991 José Agustín Goytisolo

1992 Antoni Marí

1993 Oriol Pi de Cabanyes

1994 Isabel-Clara Simó

1995 Josep Albanell

1996 Màrius Serra

1997 Biel Mesquida

1998 Josep-Vicent Marquès

1999 Olga Xirinacs

2000 M. Pau Janer

2001 Jordi Llavina

2002 Antoni Puigverd

2003 Antoni Dalmau

2004 Joan Daniel Bezsonoff

2005 Magda Bandera

2006 Francesc Pascual Greoles

2007 Rafael Argullol Murgadas

2008 Miquel Desclot

2009 Ramon Solsona

2010 Teresa Franquesa i Codinach

2011 Teresa Costa-Gramunt

2012 Montserrat Guibernau i Berdun

2013 Francesc-Marc Álvaro


