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Els detalls
Picades d’ullet a
Roca i Castells

El llibre de Gabancho és ficció,
esclar. Però hi ha molts prota-
gonistes reals. Aquest és el
cas, per exemple, de Miquel
Roca, a qui es crida per presi-
dir el govern catalanista sorgit
després del fracàs del finança-
ment i l’agressió del Tribunal
Constitucional. És Roca qui es
treu de la màniga la declara-
ció d’independència. El primer
president de la Catalunya so-
birana, en canvi, és Antoni

Castells, l’heroi perdedor del
finançament. Tots dos ja han
llegit el llibre i s’han fet un fart
de riure, “però no s’han com-
promès a fer-lo realitat”, bro-
meja l’autora.

Homenatge a
Pasqual Maragall

També hi ha referències a
Maragall. En la Catalunya
independent, un dels dos
partits majoritaris és el Partit
Demòcrata, una mena de
sociovergència. L’altre és el

liberal, on van a parar gent
d’Unió, del PP i també de CDC.
L’altra referència a Maragall és
l’entrevista fictícia a un nét seu,
Gabriel C. Maragall: segueix la
tradició política de l’avi i diu
coses molt interessants.

Què passa amb el
Barça i l’Espanyol

Que ningú no es preocupi. En
la Catalunya independent de
Gabancho, el Barça no es
queda sense feina,
simplement canvia de rival: en

lloc del Madrid, el Milan. Com
que a Espanya ja no el volen,
al final s’apunta a la Lliga
italiana. I l’Espanyol, que no
canvia de nom, també.

El premi Nobel, el
català i els peatges

Catalunya i la cultura catalana
reben les simpaties mundials
pel fet de ser un país nou,
pacífic –no té exèrcit– i
pròsper. Això facilita el fet que
se li concedeixi el primer
premi Nobel de literatura, que

E
ls paral·lelismes entre
Borgunyó i León no
semblen gaire evi-

dents. Els rumbs divergents
de les seves carreres artísti-
ques o les característiques
dels seus catàlegs no els
vinculen especialment, però
en aprofundir-hi s’endevi-
nen trets que en podrien fer,
com a mínim, dues persona-
litats complementàries. El
més destacable, l’abnega-
ció amb què han tractat la
música per a cobla, de la
qual han defensat a ultran-
ça la seva arrel popular i li
han proporcionat, amb dife-
rents procediments, una
excel·lència extraordinària.

Jordi León rebrà dissab-
te el premi Agustí Borgu-
nyó que li ha atorgat Saba-
dell Més Música per “la
seva trajectòria pedagògi-
ca, com a director, compo-
sitor i intèrpret de flabiol”.
És indiscutible que si algu-
na cosa fa de León una
personalitat irrepetible és
la seva dedicació al flabiol.

Amb ell, l’instrument ha
passat de ser considerat
una addenda prescindible
de la cobla a adquirir una
personalitat pròpia indis-
pensable gràcies a la feina
que ha desenvolupat en
els camps de la pedagogia,
de la interpretació, de l’as-
sessorament a lutiers i a la
composició específica. En
tot cas, el que l’ha fet me-
reixedor del guardó té més
a veure amb la batuta que
amb el flabiol. Jordi León
ha estat un dels instigadors
més convençuts i convin-
cents amb què ha comptat
la música per a cobla, i de
la seva pertinaç constància
han sorgit algunes iniciati-
ves que la fan brillar espe-
cialment. Les més opulen-
tes, la qualitat que ha asso-
lit una formació com la
cobla Sant Jordi o un cicle
com el del Cobla, Cor i
Dansa, del qual ha estat
una de les ànimes forjado-
res. Potser no es coneixien,
però és molt possible que
Borgunyó es feliciti per
una vinculació ad aeter-
num amb León. En tot cas,
el que és segur, és que a
León li ha d’entusiasmar
vincular-se tan estreta-
ment amb Borgunyó.

Tocs de
cobla
JosepPasqual

Borgunyó
de León

El compositor i
director Jordi León
obté el premi
Agustí Borgunyó

Catalunya,any2037
PatríciaGabanchopublica ‘Crònicadela independència’,on imagina
el país del futur i la manera pacífica com es va separar d’Espanya

Ignasi Aragay
BARCELONA

Després d’haver aconse-
guit que molta gent s’adoni
de quin és El preu de ser ca-
talans –“fins i tot el Monti-
lla comença a ser-ne cons-
cient”–, la periodista i assa-
gista Patrícia Gabancho
proposa ara un nou pas:
imaginar que ja no cal
pagar cap preu als veïns.
Ho fa amb el llibre Crònica
de la independència (L’Ar-
quer), una obra en què in-
venta un plàcid procés d’in-
dependència i imagina com
seria el país al cap de 27
anys d’haver-la assolit.

El llibre té una estructu-
ra original. El protagonista
és un científic català que
des de fa anys viu al Cana-
dà, a qui un col·lega d’uni-
versitat encarrega fer un
informe sobre la indepen-
dència de Catalunya. De
fet, és el mateix fill de l’au-
tora. L’obra consisteix no
en l’informe, sinó en els
materials que Daniel Fe-
brés Gabancho reuneix per
fer-lo: retalls periodístics
de quan es va produir la
ruptura amb Espanya (pri-
mera part del llibre) i en-
trevistes fetes el 2037 amb
consellers del govern cata-
là, historiadors, comunicò-
legs, periodistes (segona
part). Tot ficció, esclar.
Però ficció amb vocació de
versemblança

L’origen del llibre està en
l’editor Fèlix Riera, que va
reptar l’autoraaimaginar-se
com seria la Catalunya inde-
pendent. Però si la pregunta
era estimulant, “la resposta
encara ho és més”, assegura
Riera, que el recomana no
només als independentis-

tes,sinóatotselsquicreuen
que“lapolíticaés l’artd’ima-
ginar coses”. I la veritat és
que sí, que Gabancho n’ha
imaginat moltes, de coses.

Per començar, ha imagi-
nat un procés d’indepen-

dència que arrenca el 25 de
maig del 2010 amb una vo-
tació al Parlament proposa-
da, atenció!, per Miquel
Roca. “Necessitava un out-
sider de prestigi, perquè la
classe política actual no ens
portarà enlloc”, explica Ga-
bancho, que curiosament
no dóna cap paper rellevant
a ERC i sí a les plataformes
cíviques i al govern d’unitat
catalanista sorgit de la mala
maror que provoquen la
suma de tres factors: la sen-
tència del Tribunal Consti-
tucional, un finançament
irrisori i la crisi econòmica
global. Els sona?

Tot això, i molts més de-
talls –des del suport euro-
peu fins a la reacció espa-
nyola–, s’explica a través de

suposats retalls de premsa
de cròniques, articles d’opi-
nió, editorials, titulars de
portada... No té desperdici,
per exemple, l’editorial
amb què el diari El País rep
la declaració d’independèn-
cia catalana, o els articles
de Desclot a l’AVUI i Quim
Monzó a La Vanguardia.
Els periodistes “usurpats”,
tal com els descriu Gaban-
cho, són ben diversos. I als
que s’ho podrien prendre
malament els ha canviat el
nom, però queda clar de qui
es tracta. La diversió està
assegurada.

A la segona part del llibre,
els responsables polítics del
2037, inclosa la presidenta
de Catalunya, Alba Artigas,
fan el retrat d’un país que,

en moltes coses, té poc a
veure amb el d’avui: Gaban-
cho descriu una indepen-
dència que, especialment
els primers anys, porta
molta il·lusió i molta ex-
cel·lència al poder. Les coses
comencen de zero i co-
mencen bé. El consumisme
es frena, el turisme està res-
tringit, està prohibit cons-
truir cases adossades i fer
jubilacions anticipades i els
tractaments sanitaris cars
no s’apliquen a més grans
de 80 anys. En fi, tot plegat
molt diferent de la vella Ca-
talunya espanyola. “No te-
nim per què imaginar que
tot sempre hagi d’anar ma-
lament”, diu Gabancho.

Ingenuïtat o lucidesa?
Vostès mateixos. ■

Patrícia Gabancho fa versemblant i fàcil la independència de Catalunya. Ingenuïtat o lucidesa? El lector tria ■ M. ÀNGELS TORRES

El país sobirà és
molt diferent de
lavellaCatalunya
espanyola de
principis del
segle XXI

va a parar a Porcel, esclar. Pel
que fa al català, és declarat
única llengua oficial, però el
castellà hi segueix ben
present. I quant als peatges,
no s’extingeixen pas. Altres
curiositats: la moda de l’esquí
s’acaba perquè no hi ha neu,
la política és principalment
cosa de dones, els nens de set
anys aprenen a l’escola qui
era Ramon Llull i les Illes
Balears s’annexionen a la
Catalunya independent per
voluntat pròpia. Vaja, que
somniar és gratis i a més no fa
cap mal.


