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Patricia Gabancho

La periodista, escriptora y activista argentina Patricia Gabancho 
(Buenos Aires, 1952 – Barcelona, 2017) va començar a estudiar ca-
talà a Buenos Aires, on es va relacionar amb dissidents del Casal de 
Catalunya. El 1974, als 22 anys, es va traslladar a Catalunya, d’on ja 
no va marxar.

Va tenir una extensa carrera com a periodista i escriptora, amb 
un  interès especial pels temes relacionats amb la realitat catalana: 
història, urbanisme, immigració, llengua, cultura i política.
De la seva militància independentista durant la Transició en va 
sortir A la intempèrie. Una memòria cruel de la Transició catalana 
(1976-1978). De la seva producció destaquen El preu de ser cata-
lans (2007), sobre la relació de la cultura catalana amb el mercat, 
i Crònica de la independència (2009), periodisme-ficció sobre el 
procés de secessió de Catalunya. També ha escrit La néta d’Adam, 
sobre les seves arrels argentines amb el qual va guanyar el premi 
Prudenci Bertrana el 2012, Les dones del 1714 (2014),  El cant de les 
Sibil.les (2015) i Amàlia i els esperits (2017). Va ser col.laboradora del 
diari Ara, d’El País i de Nació Digital i va participar en les principals 
tertúlies audiovisuals, combinat amb una tasca molt intensa com 
a conferenciant, divulgadora i analista, especialment centrada en 
la independència de Catalunya. L’any 2014 fou elegida vicepresi-
denta primera de l’Ateneu Barcelonès sota la presidència de Jordi 
Casassas.

Col·loqui – homenatge

El 15 de març d’enguany teníem previst portar al nostre 
Club de Lectura d’Òmnium Eixample l’escriptora Patricia 
Gabancho per a comentar amb ella la seva darrera novel·la 
publicada Amàlia i els esperits.

Malauradament, un càncer se la va endur el novembre passat 
i ens va privar de mantenir un contacte que esperàvem amb 
la il·lusió de conèixer de primera mà una persona que, a més 
de la seva vessant literària, s’havia involucrat, des de fa anys, 
en els anhels independentistes d’una bona part de la societat 
catalana, mantenint un compromís continuat amb la llengua, 
la cultura i el país, compartint així els mateixos eixos que ens 
guien a tots plegats com a socis d’Òmnium.

Per això, vam pensar que fora bo mantenir la data per organit-
zar un col·loqui/homenatge que, a través de persones que la 
van conèixer, ens acostés a les diferents facetes de l&#39;es-
criptora. Amb aquesta finalitat, hem bastit una taula que es-
tarà formada per:

Jordi Casassas, historiador, catedràtic i, actualment, presi-
dent de l’Ateneu Barcelonès, del qual n’havia ocupat la vice-
presidència la Patricia Gabancho,

Maria Dolors Sàrries, Directora de l’Editorial Meteora, que va 
publicar El preu de ser catalans, èxit de vendes de la Patricia 
Gabancho.

Joan Josep Isern, escriptor i crític literari, coneixedor de 
l’obra de l’escriptora.

Agustí Pons, escriptor i periodista, que en serà el moderador.


