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Espanya, capital Moscou
Per PERE ROMERO
18 de juliol de 2013, a les 20 h.

Sóc professor a una escola d’adults a Barcelona, amb formació com a pedagog i sociòleg. 

Vaig impulsar la formació de l’Institut d’Estudis Soviètics a Barcelona a principi dels anys 90, fent 
un acurat seguiment del procés de Perestroika fins al cop d’estat (que va enxampar-me a Moscou) 
i que va significar la fi de la URSS i el seu desmembrament,  i el naixement de la nova Rússia amb la 
seva transformació cap el capitalisme privat. En tots aquest anys vaig expressar els meus punts de 
vista sobre aquests esdeveniments al Diari de Barcelona i al diari Avui.

L’Espanya actual em recorda molts d’aquells moments: el buit de poder, les forces centrípetes de 
les nacionalitats, la crisi econòmica... Però també, quelcom més subtil, pretendre que Madrid 
comparteixi la condició de ser una de les grans capitals del món. Trobo moltes coincidències amb 
el que ha fet i fa Moscou dins de Rússia, i el que ha fet i fa Madrid dins d’Espanya. Per això m’he 
inventat aquest títol –“Espanya, capital Moscou”-, amb la intenció d’anar un pas més enllà que en 
Germà Bel amb el seu llibre “Espanya, capital Paris” (Edicions La Campana, 2012), on emfatitza el 
desenvolupament de la xarxa ferroviària com a columna d’un model d’Estat  absolutament 
centralista i centralitzador, al més pur estil francès, on totes les comunicacions passen per la 
capital. Jo vaig més lluny i adverteixo que Madrid, com Moscou, no en té prou amb el control de 
les comunicacions i amb el centralisme administratiu. Necessita, a més, tindre un rang de gran 
capital mundial i per aconseguir-lo no dubte en apropiar-se de tots els recursos del país          
empobrint tant com calgui a la resta de regions de l’Estat.
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