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Francesc Roca va presentar ahir el seu llibre ‘Teories de Catalunya’

Catalunya en 82 teories
Francesc Roca reuneix les grans
visions globals sobre el país

Ignasi Aragay
BARCELONA

Francesc Roca ha
reunit en un llibre,
concebut com a
guia de la societat
catalana contem-
porània, 82 teories
formulades al se-
gle XX amb la idea
d’explicar el país:
què és i com fun-
ciona.

A
questes visions
de conjunt analí-
tiques, fetes amb
idees i concep-
tes, han sorgit

d’una recerca bibliogràfica
pacient i són fruit de la tria
de l’autor. Francesc Roca,
historiador de l’economia,
ha agafat les de més atractiu
intel·lectual –“al marge del
seu ressò i aplicació”–, les ha
endreçat i sistematizat, i les
presenta en una obra de re-
ferència, Teories de Catalunya
(Pòrtic), llibre dotat de sis
índexs i d’un ampli aparell
d’elements de consulta.

Al marge de la selecció, el
text no conté cap valoració,
rànquing o conclusions. “Em
costaria molt apuntar quines
han estat les idees força per
definir la Catalunya del segle
XX”, reconeix Roca. Això no
obstant, l’estudiós s’aventu-
ra a destacar fets com la di-
versitat de models en què
s’han inspirat els estudiosos
socials catalans a l’hora d’as-
sajar teories globals sobre el
país. I apunta una aparent
peculiaritat: “Malgrat l’es-
cassetat de recursos naturals
i la baixa natalitat, i malgrat
l’hostilitat bastant constant
de l’Estat espanyol, en
aquests 100 anys Catalunya
s’ha dedicat a crear llocs de
treball, d’aquí el fenomen de
la immigració, el qual, para-
doxalment, ha estat paral·lel
a una important emigració
cap a Amèrica en diferents
etapes”.

Crear llocs de treball
Però a què respon aquesta

capacitat de donar feina? Bé,
l’autor cita una formulació
publicada el 1956 a Buenos
Aires per Manuel Serra i Mo-
ret, que apel·lava a la inicia-
tiva individual del poble ca-
talà, sobretot dels obrers i
tècnics mitjans, per tirar en-
davant petites empreses i
negocis de tota mena.

La de Serra i Moret és una
entre les moltes idees que
poblen les més de 600 pàgi-
nes del llibre, un volum on hi
apareixen les visions clàssi-
ques d’autors com Vicens Vi-
ves, Pierre Vilar, Joan Fuster,
Ferrater Mora i Josep Trueta,
al costat d’altres aportacions
menys conegudes, cas de les
de Carles Pi i Sunyer, Nicolau
M. Rubió i Tudurí, Antoni
Rovira i Virgili, Lluís Nicolau
d’Olwer, Alexandre Deulo-
feu, Jaume Miravitlles, Trias
Fargas i un llarg etcètera.

També hi ha autors amb
documents interessants que
han estat pràcticament igno-
rats, entre els quals sobre-
surten els estrangers Edgar
Allison Peers, John Lang-
don-Davies i Sergio Salvi i
Georges Dwelshauvers.
Aquest darrer, psicòleg ex-
perimental belga foragitat de
Catalunya per la dictadura
de Primo de Rivera el 1923,
va publicar a París una pre-
sentació global de la nació
catalana que posava l’accent
en l’activitat científica –in-
cloent-hi la filosofia–, l’eco-
nomia i els aspectes institu-
cionals i administratius.

“Naturalment, hi ha més
autors que teories, ja que
molts apunten explicacions
similars”, precisa Francesc
Roca.

Oferim aquí una petita mos-
tra, a partir del llibre de
Francesc Roca, d’algunes
aportacions poc conegudes
d’autors que han pensat so-
bre el país.
Víctor Alba: Des de Mèxic,
el 1958 proposava un nou
model de progrés aplicable a
Catalunya, un país, deia, “que
podria progressar ràpida-
ment” si aplicava un “capita-
lisme experimental” diferent
del liberal i individualista
nord-americà i del d’Estat de
l’URSS. Per aconseguir-ho
afirmava la necessitat de
“crear una burgesia nova”.
Josep Conangla: És un dels
catalans d’Amèrica que, a tra-
vés dels seus escrits, ja en la
segona dècada del segle, quan
era inimaginable Internet,
van avançar-se en la idea de
crear una mena de “nació
virtual” catalana sense terri-
tori, formada per ciutadans
amb diferents passaports però
units per la revolució dels
transports i les comunicaci-
ons, el correu exprés i l’ense-
nyament a distància.
Gabriel Alomar: Una mica
en la mateixa línia, Alomar va
argumentar el 1935 sobre la
societat catalana com “una
immensa ciutat espargida”.
Escrivia que “les formes in-
tenses de la civilització actual,
les comunicacions rapidíssi-
mes que han minvat el mapa,
la facilitat dels viatges, la rà-
dio, el nou sentit del paisatge
com a ambient ciutadà, acos-
ten els uns als altres els fer-
ments de la vida d’un país, i
en fan una sola immensa ciu-
tat espargida”.
Joan Oliver: A partir de la
teoria de Modest Parera, es-
crita a Xile el 1946, que la
nació no té a veure amb la
terra o les vicissituds políti-
ques, sinó amb l’economia, la
producció i la cultura, el poe-
ta Joan Oliver, Pere Quart, va
proposar la utopia, en forma
de ficció literària, de pro-
moure una permuta –un
canvi de territori– entre els
pobles uruguaià i català.
Eduard Barba: Seguint la
idea de James Burnham, que
la societat la regeixen els mà-
nagers o tecnòcrates, Barba va
escriure una obra publicada a
Mèxic el 1948 en què analit-
zava la història de Catalunya a
partir dels canvis tècnics i la
seva transcendència. És una
visió del país ben diferent de
les tradicionals.

Alfons Boix Vallicrosa:
Segons aquest exiliat a Mèxic,
el relativisme i l’indetermi-
nisme de la ciència del segle
XX, sense convertir-los en
dogmes, enllacen millor amb
la manera de fer dels catalans
que el mecanicisme de la ci-
ència clàssica. És a dir, que
Einstein ens seria més proper
que Newton.
Rodolf Llorens: Des de Ca-
racas, on s’havia exiliat,
aquest filòsof va escriure el
1974 un assaig on llança la
hipòtesi de contrast entre l’è-
xit personal dels membres de
la “societat d’individus” cata-
lana i la manca d’èxit, és a dir,
l’escassa eficàcia històrica, de
la societat catalana presa en el
seu conjunt.
Daniel D. Montserrat:
Aquest periodista, que havia
participat amb Francesc Ma-
cià en els fets de Prats de Mo-
lló, el 1932 va publicar un lli-
bre de crítica al capitalisme
on remarcava el retard de la
societat catalana, la qual, deia,
encara no havia entrat en el
cicle MDP (Moderna, Dinàmi-
ca i Capitalista).
John Langdon-Davies: Au-
tor de cinc assajos sobre Ca-
talunya, és dels que aviat va
apuntar-se a la idea que la
democràcia no és eficaç sense
una opinió pública generada
en les converses. Els seus lli-
bres i les seves aproximacions
a la psicologia catalana són
fruit de moltes hores de ter-
túlia al costat de personatges
com Josep Pla.
Maria Pi i Ferrer: Als anys
30, a la Barcelona republica-
na, aquesta intel·lectual va
definir les cinc perplexitats o
punts forts de tensió de la so-
cietat catalana. Les tensions
llibertat-igualtat, igualtat-estí-
mul, humanitat-nacionalitat,
raó-instint i treball mascu-
lí-treball femení.
Gonçal de Reparaz:
Aquest geògraf va donar el
1928 una visió de Catalunya
com a poble mercantil i am-
bulant, a través de l’estudi de
les llonganisses d’Osona, la
producció de les quals es ba-
sava en els porcs de raça
Yorkshire, la maquinària
principalment alemanya, els
budells importats de Chica-
go, el pebre de Singapur i la
sal de Cardona. I explicava
que les llonganisses es veni-
en a Catalunya, Espanya
–sobretot Andalusia– i en
tercer lloc a Amèrica.
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