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L’enginyer i escriptor Xavier 
Roig, prou conegut pels lec-
tors de l’ARA, ha viscut a Rús-

sia per qüestions de feina prop de dos 
anys, i encara hi viatja sovint. S’ha 
amarat del país dels Romànov, Lenin, 
Stalin, Khrusxov, Gorbatxov i Putin. 
Un país que va passar del feudalisme 
al comunisme gairebé sense solució 
de continuïtat, i que s’ha fet democrà-
tic (autocràtic) i capitalista (oligàr-
quic) com qui diu en quatre dies, i ni 
més ni menys que amb l’Occident de-
mocràtic i capitalista en contra. Tot 
plegat, prou difícil de digerir, tant pels 
mateixos russos com pels qui ens ho 
mirem de lluny. Roig, gens sospitós 
de procomunista, ho intenta a L’enig-
ma rus (La Campana), un assaig pla-
ner, tafaner i vivencial que parteix 
d’una pregunta ben senzilla: “¿Com 
pot ser que un país tan magnífic, amb 
gent tan hospitalària i tenaç, tingui 
tan mala premsa a Occident?” La pre-
gunta podria fer sospitar una síndro-
me d’Estocolm. La resposta que ens 
dona l’autor és més complexa i humil. 
És, com deia Churchill i com recull el 
títol, “una endevinalla embolcallada 
en un misteri dins d’un enigma”. Su-
poso que Roig es conforma amb fer 
dubtar el lector, desmuntar arrelats 
prejudicis que més o menys deuen 
coincidir amb els que ell tenia quan va 
aterrar per primer cop a Moscou. 

El prejudici principal té a veure 
amb la idea de mirar als Urals i només 
veure-hi un enemic. Qui va ser deci-
siu en la derrota de Hitler? A la Sego-
na Guerra Mundial hi van morir 25 
milions de soviètics, per 300.000 

nord-americans i 400.000 britànics. 
Dècades després, amb la caiguda del 
Teló d’Acer, Roig creu que l’error va 
ser clamorós amb la manera com els 
EUA de Reagan i l’Europa de That-
cher van actuar amb la glàsnost i la pe-
restroika de Gorbatxov: en lloc d’aju-
dar-lo, van aprofitar l’avinentesa per 
humiliar l’històric rival de la Guerra 
Freda. L’autor sosté que hauria sigut 
més intel·ligent oferir a aquella URSS 
una mena de pla Marshall, fer realitat 
la casa comuna que volia Gorbatxov.  

La desintegració soviètica al cap-
davall ha portat Putin, que ha recupe-

rat el nacionalisme rus ancestral i ha 
fet seva la congènita inseguretat d’un 
país massa gran, amb milers de quilò-
metres i fronteres amb 18 països. 
Lluny de defensar la figura de Putin, 
Roig el veu com a inevitable i, de nou, 
no entén que Europa l’agafi com a an-
tagònic i l’estigui deixant flirtejar 
amb una Xina aquesta sí molt pode-
rosa i dictatorial: “No només no hau-
ríem de tenir por de Rússia, sinó que 
fins i tot l’hauríem d’ajudar a mante-
nir els seus interessos geoestratègics 
bàsics”, escriu Roig, segons el qual la 
debilitat estructural (demogràfica, 
econòmica) russa fa Putin molt 
menys perillós del que la seva propa-
ganda vol fer creure.  

Però l’aspecte més interessant 
d’aquest assaig no és la política, 
sempre opinable i voluble, sinó la vi-
sió més a tocar de la realitat, de la 
gent (144 milions de persones), un 
país de països, amb 60 ètnies, 32 idi-
omes cooficials i més de 100 que no 
ho són. Els russos que ens descriu 
l’autor, sobretot els joves urbans, 
volen ser occidentals –parlar anglès 
i consumir-ho tot– sense renunci-
ar al seu patriotisme, al seu passat, 
un passat fet de molt de patiment. 
Una frase del mateix Putin ho resu-
meix bé: “A qui no li sàpiga greu la 
caiguda de l’URSS és que no té cor. 
Qui la vulgui restaurada és que no té 
cervell”. En fi, Roig conclou: “Com a 
europeus, hauríem d’estar dispo-
sats a protegir Rússia, més que no 
pas a atacar-la. No ens ho demana el 
seu govern, no ho farà mai [...]. Ens 
ho demana la seva gent”.!
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El control del(s) tempo(s) 
i el control del(s) temps

Poc després de l’1-O un colum-
nista escrivia que el “tenim 
pressa” prescindeix del factor 

principal de la política, “el control 
dels temps”. Cinc anys abans un altre 
afirmava que “el control dels tempos” 
no es pot perdre en l’últim assalt. El 
mateix 2012 un tercer considerava 
que Mas havia aconseguit “el control 
del temps”. I poc després un quart 
veia bàsic “el control del tempo”. La 
meva impressió és que tots quatre 
pretenien dir el mateix i que només 
un deia el que pretenia dir.  

Tempo és un italianisme que en 
català (i castellà) –a diferència dels 
molts sentits que té en italià– no-
més vol dir “grau de velocitat en 
l’execució d’una obra musical”. 
D’aquest significat, per extensió, 
s’arriba al de ritme o velocitat amb 
què fem alguna cosa. Podem parlar, 

per exemple, del tempo (o ritme) 
narratiu. Controlar el tempo o tempo 
–tractant-se d’un estrangerisme es 
pot optar per la cursiva– vol dir 
anar al ritme adequat: ni massa de 
pressa, ni massa a poc a poc. De fet, 
un dels significats de temps és tempo, 
però aquesta accepció de temps 
–que ja vol dir tantes altres coses– 
no us la recomano: acostuma a crear 
malentesos. 

Temps té deu accepcions, però la 
que aquí ens interessa és la 5: la 
porció de temps (dins del transcurs 

del temps) que es considera adequa-
da per fer alguna cosa. Com diu 
l’Eclesiastès: “Sota el cel hi ha un 
temps per a cada cosa”. Tenir un 
bon control o domini dels temps 
seria, doncs, saber triar el moment 
oportú per a cada acció: no fer-la 
abans ni després. En canvi, tenir un 
bon control o domini del temps vol 
dir, més aviat, administrar bé el 
temps que tenim per fer una cosa. 

No sembla, per tant, que ni “el 
control dels tempos” ni “el control 
del temps” expressin el que els co-
lumnistes pretenien dir. I tampoc 
crec que ho expressi “el control del 
tempo”, que sí que és usat perti-
nentment quan ens referim al ritme 
que convé a una acció o execució. 
Com deia el primer columnista, en 
el que ha de ser molt bo un líder po-
lític és en “el control dels temps”.!
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COM DIU MOLT BÉ 
L’‘ECLESIASTÈS’, SOTA 
EL CEL HI HA UN TEMPS 
PER A CADA COSA 
I PER A CADA ACCIÓ

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] El fill de l’italià 
RRAFEL NADAL 
Columna 
464 pàgines i 21,90 !            1/2 
 
[ 2 ] El fibló 
SÍLVIA SOLER 
Columna 
296 pàgines i 20,50 !           2/4 
 
[ 3 ] Aprendre a parlar  
amb les plantes 
MARTA ORRIOLS / Periscopi 
256 pàgines i 17,50 !         3/24 
 
[ 4 ] Tots els contes (vol. 3) 
VÍCTOR CATALÀ 
Club Editor 
512 pàgines i 24,95 !              -/1 
 
[ 5 ] A l’amic escocès 
MARIA BARBAL 
Columna 
310 pàgines i 20 !                  4/7

[ 1 ] Tres dies a la presó 
JORDI CUIXART I GEMMA NIERGA 
Rosa dels Vents 
208 pàgines i 17,90 !            1/2 
 
[ 2 ] Esperança i llibertat 
RAÜL ROMEVA 
Ara Llibres 
274 pàgines i 18,90 !            2/8 
 
[ 3 ] Oriol Junqueras. 
Fins que siguem lliures 
SERGI SOL / Ara Llibres 
176 pàgines i 18,50 !           3/19 
 
[ 4 ] Sóc feminista  
i no ho sabia 
ARIADNA OLTRA / Rosa dels Vents 
128 pàgines i 13,95 !           10/5 
 
[ 5 ] L’infiltrat 
LLUÍS CALVO 
Arcàdia 
256 pàgines i 22 !                   -/5

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
Posició setmana anterior / Setmanes al mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Toda la verdad  
de mis mentiras 
ELÍSABET BENAVENT / Suma 
544 pàgines i 17,90 !             1/3 
 
[ 2 ] Lluvia fina 
LUIS LANDERO 
Tusquets 
272 pàgines i 19 !                   -/2 
 
[ 3 ] Suenas a blues  
bajo la lluna 
PAOLA CALAZANZ / Roca 
304 pàgines i 17,90 !              -/1 
 
[ 4 ] El último barco 
DOMINGO VILLAR 
Siruela 
712 pàgines i 23,95 !             -/2 
 
[ 5 ] Días sin ti 
ELVIRA SASTRE 
Seix Barral 
264pàgines i 18 !                     -/1

[ 1 ] Cómo hacer que te 
pasen cosas buenas 
MARIAN ROJAS / Espasa 
232 pàgines i 19,90 !         2/22 
 
[ 2 ] Somos las nietas de las 
brujas que no pudisteis... 
AME SOLER / Bruguera 
128 pàgines i 16,90 !              -/4 
 
[ 3 ] A mí no me callan 
PEPE RUBIANES  
Alrevés 
224 pàgines i 20 !                 4/3 
 
[ 4 ] Manual de resistencia 
PEDRO SÁNCHEZ 
Península 
316 pàgines i 20,50 !            1/3 
 
[ 5 ] Diccionario de las 
cosas que no supe... 
RISTO MEJIDE / Espasa Calpe 
206 pàgines i 19,90 !            5/4


