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Xavier Roig ha escrit un assaig sobre política, economia i societat civil catalanes

Catalunya perd eficàcia
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C
atalunya és un país
prou dinàmic? La so-
cietat catalana està a
l’altura que reque-
reix la Unió Euro-

pea? Catalunya avança o, dia a
dia, va cap enrere? A aquestes
i altres preguntes semblants
respon Xavier Roig a Ni som ni
serem, un llibre que es presen-
ta amb l’advertència que Ca-
talunya perd eficàcia. Roig,
director general en una em-
presa multinacional de tecno-
logia i autor d’El gastrònom ac-
cidental als EUA, presenta una
severa crítica de la situació del
nostre país amb l’edificant
objectiu d’estimular una certa
reflexió sobre la realitat de
Catalunya. Roig és crític amb
la classe política, amb la soci-
etat civil i, també, amb el ma-
teix país. De la classe política
en critica l’immobilisme. Roig
observa que és la mateixa que
es va presentar a les eleccions
del 1977, la que va fer una
Transició sense haver provo-
cat cap ruptura, la que va
viure un cop d’Estat encara no
aclarit i la que ha viscut la
brutícia del finançament dels
partits i la guerra bruta contra
el terrorisme. De la societat
civil més aparent –la que surt
cada dia a la premsa– n’asse-
nyala un problema bàsic: està
constituïda per elements poc
acostumats a manegar em-
preses d’un cert gruix. Del pa-
ís, finalment, Roig posa en
dubte la seva mateixa dimen-

sió. La tan desitjada equipara-
ció amb Itàlia, ens diu, és im-
possible, com ho mostra la
nostra menor renda per càpita
o les cinc diferències –Fiat,
Montedison, Benetton, Olivet-
ti i Ferrari– que Roig enumera
en una llista que –adverteix–
podria ser força més llarga.
Així les coses, no ha d’estra-
nyar el seu diagnòstic: Cata-
lunya viu moments baixos.

La il·lusió de desmuntar un
Estat centralista per bastir-ne
un de diferent, afirma Roig,
ha fracassat definitivament.

Vivim –sobretot la classe po-
lítica– de les rendes del curt
període d’eufòria inflamada
que va seguir a la fi del fran-
quisme i que es va estroncar
definitivament el 23 de febrer
del 1981. Des de llavors, indica
l’assagista, el catalanisme po-
lític ha adoptat una actitud
claudicant que no va més en-
llà de controvèrsies inútils i
provincianes com ara la com-
paració –perillosa i estèril–
entre Barcelona i Madrid o
que teoritza un dubtós inter-
nacionalisme que s’avergo-

nyeix del localisme català, pe-
rò mor en arribar als Pirineus.
Si el catalanisme que va sorgir
a finals del segle XIX va tri-
omfar, explica l’autor, va ser
perquè era eficaç. El d’ara,
conclou, fracassa perquè és
incompetent.

SOLUCIÓ DE TOT PLEGAT
Quina solució proposa Roig?
Doncs una sòlida eficàcia i un
fort sentiment de país basat
en la dignitat. Eficàcia políti-
ca, econòmica i industrial,
però sobretot, internacional.

Una solució que, a més, Roig
defineix sense intermediaris.
Per l’autor de Ni som ni serem
cal replantejar els contencio-
sos a escala europea i no en
termes de nacionalisme català
incomprès per Espanya. És
cert que ara ja no ens poden
despenjar d’Europa, però
també que a escala europea,
Catalunya no té un gran pes.
Catalunya, avui, és feble. Ho és
davant Madrid i també davant
la nova Europa.

Des d’aquesta perspectiva
Xavier Roig examina, amb
una escriptura gens encarca-
rada i una ironia sempre pre-
sent, l’estat de coses d’aques-
ta Catalunya que perd eficà-
cia. L’assagista estructura el
seu discurs amb un llarg re-
corregut que abasta les temà-
tiques més diverses. Des de
l’aeroport que no tenim i ne-
cessitem i el TGV que encara
no arriba fins a l’injustifica-
ble dèficit fiscal, la Barcelona
que és poc més que una mena
de macro-Lloret amb ínfules
culturals o l’extensa corrup-
ció potenciada per la llei de
finances municipals i la llei
de finançament de partits.

El mèrit de Ni som ni serem,
però, no està tant en denun-
ciar aquests fets o en enunci-
ar amb més o menys encert
algunes propostes, sinó en
reformular amb fermesa un
catalanisme que en els dar-
rers anys ha reduït la seva
pràctica a la mera confronta-
ció amb Madrid. Per contra,
Roig ha sabut substituir l’im-
productiu victimisme català
per una reflexió que té com a
claríssima intenció provocar,
a partir de l’acceptació dels
fets, un debat sobre el nostre
futur col·lectiu que l’autor
qualifica d’indispensable i
urgent.

Nacionalista cristià
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E
l títol d’aquest lli-
bre, editat amb tota
cura i ben docu-
mentat, potser no
n’explicita prou el

contingut. Ho fa, però, el
subtítol: Pere Puig i Quintana o
el combat cultural sota el fran-
quisme. Cal saber que aquest
combat cultural correspon a
una mena de prehistòria,
oblidada sovint o potser des-
coneguda, de la resistència
cultural pròpiament dita. De
resistència ho és en un grau
catacumbal, és a dir, sense
cap mena de projecció públi-
ca. Tot deixant a part l’exili,
escriptors i homes d’estudi
que havien tornat de punte-
tes, en plena guerra a França
i que no volien passar-se al
castellà ni, girant la cara als
seus, fer barretada de com-
pliment al règim, necessita-
ven ajut, una actuació benèfica
coordinada que els permetés
viure treballant a casa.
Aquesta acció la dugué a ter-
me la Benèfica Minerva, una

mena de socors catalanista de
nom anodí, com diu Albert
Manent. Els mecenes que la
nodrien, escampats i silenci-
osos, en la més pura clandes-
tinitat, no arribaven a dues
dotzenes, de procedències
força diverses i sovint sense
cap relació entre ells ni gaire
tampoc, alguns, amb els es-
criptors que afavorien. Però
un home ho coordinava, ho
movia i en definitiva ho por-
tava tot: era l’advocat iguala-
dí, aleshores ja resident a
Barcelona, Pere Puig Quinta-
na, a la vida i a l’obra del qual
és dedicat aquest llibre.

BIOGRAFIES IMPORTANTS
Diu l’eminent historiador i
monjo de Montserrat Hilari
Raguer al pròleg, que hi ha
biografies importants de per-
sonatges aparentment poc
importants i que la de Puig
Quintana n’és una. Recorda
que Josep M. Pinyol, malau-
radament ja desaparegut, li
concertà una entrevista amb
Pere Puig Quintana, quan ell,
Raguer, preparava la seva

història d’Unió Democràtica
de Catalunya. Afegeix que
n’hi ha prou d’estudiar les
grans figures, com ja s’ha fet
amb Manuel Carrasco i For-
miguera, Lluís Vila d’Abadal i
Pau Romeva, i recorda, a més,
les seves moltes hores de
conversa a París amb Josep
Maria Trias Beitx, una perso-
nalitat aparentment menys
rellevant però ben significa-
tiva per la seva gestió en certs
moments. Ja més ençà Hilari
Raguer es refereix a dos diri-
gents més d’Unió Democràti-
ca: Joan B. Roca i Caball i Mi-
quel Coll i Alentorn, i a llur
capteniment en la vida polí-
tica, caracteritzat per un estil
digne i serè de comportament
personal, i observa que és
l’estil d’ètica política preco-
nitzat per Pere Puig Quintana
i practicat també sempre pel
seu biògraf, igualadí com ell,
l’escriptor i polític Antoni
Dalmau i Jover, a qui hom
deu, per aquest llibre, que ell
ja no ha pogut veure, un mo-
tiu més d’un merescut reco-
neixement pòstum.

Una flama en la nit es podria
titular, també, Puig Quintana i la
seva època, ja que presenta ele-
ments de narració històrica de
caràcter general ben identifi-
cable per a tothom: la vida
quotidiana a Igualada durant
la dictadura, als anys de la Re-
pública i durant la guerra; el
pas a França l’any 1939 i l’es-
tada d’exili a Catalunya Nord, i
finalment el retorn a Catalu-
nya l’any 1940, la vida i la
lluita sota el franquisme, a
Barcelona, fins al retir del bio-
grafiat a Orpi, a prop d’Iguala-
da, a partir del 1964. Però l’ es-
sencial de Puig Quintana figura
al treball d’Albert Manent Puig
Quintana en l’acció Cultural dels
anys quaranta, dins el seu llibre
Solc de les hores, aparegut l’any
1988. “Per damunt de tot”, diu
Manent, “Puig Quintana era
un nacionalista cristià”, i en
efecte, en el meu tracte amb ell
vaig trobar-hi fermesa i lucide-
sa, amb un punt de sana iro-
nia, en l’assumpció inequívoca
de totes dues conviccions, per
a ell complementàries. Gasta-
va, a més, en la gestió de les

tasques que havia emprès, en
el curs de les quals i en relació
amb elles el vaig tractar, una
bonhomia senyorívola que
inspirava alhora confiança i
respecte. La Benèfica Minerva
en els anys més difícils (o del
tot difícils) i més endavant,
quan ja hi havia més possibili-
tats d’edició i de difusió, l’Edi-
torial Alcides el portaren a re-
lacionar-se i a fer amistat amb
més d’una generació d’escrip-
tors i estudiosos. Les referènci-
es i els estudis de Joan Samsó,
i del mateix Manent, les me-
mòries de Ferran Soldevila i de
M. Serrahima, així com un
llarg article de Xavier Garcia a
Nova Veu (esmentat sovint per
Dalmau i Jover), coincideixen a
assenyalar, amb noms, títols i
fetes (¿no ajudava, també, la
Benèfica, l’Associació Protecto-
ra de l’Ensenyança Catalana i
l’Institut d’Estudis Catalans?)
l’abast i la qualitat del mece-
natge que coordinava i de fet
regia Puig Quintana. Cal mi-
rar-ho i saber-ho per poder-ho
recordar i fins i tot reivindicar,
més que de l’oblit, de la igno-
rància arrogant.

Aquest llibre, fruit d’un llarg
treball, estructurat en apartats
que se centren en els diversos
caires de la vida i de l’obra de
Puig Quintana, ajudarà sense
dubte a fer-lo conèixer i esti-
mar.


