
 
EUROPA, GARANTIA DE SUPERVIVÈNCIA 

Xavier Roig i Castelló – Ciutadella, 6 de juny de 2022 
 
El Sr. Coello va presentar al convidat i li va llançar una pregunta demanant com s’hauria de fer 
perquè Europa estigués unida. 
 
El Sr. Roig va començar la seva intervenció dient que segurament el Brexit no hagués tingut lloc 
si Europa tingués 3 tipus de països membres  

1) Confederació amb forts vincles 
2) Mateixa moneda però fora del a confederació 
3) Estats units fortament associats, però fora de la confederació i de la moneda única 

 
D’aquesta manera, la diversitat dels països podrien mantenir diferents nivells d’unió amb la resta 
en funció de les seves casuístiques i sentiment de pertinença (p. e Puerto Rico no és un estat en 
tots els seus aspectes, sinó un estat associat) 
 
En l’actualitat es vol que tots els països de la Unió Europea tinguin la mateixa velocitat i això, 
com ja s’ha vist, no funciona. 
 
ORÍGEN DE LA GUERRA 
Per entendre la guerra actual, el Sr. Roig va comentar que s’havia d’analitzar i intentar veure des 
de la perspectiva del poble rus sense, evidentment, donar-li cap raó a Putin.  
 
Els russos tenien un sentiment congènit d’inseguretat, amplificat per les grans extensions de 
fronteres; només amb Xina tenen 3.600 Km. A més, sempre han pensat que necessitaven un 
coixí a les fronteres per tal de donar alerta davant de mals més grans. El sentiment actual rus és 
que són uns derrotats per Occident. El Sr. Roig recorda que Putin va comentar que ningú té dret 
a dir que 70 anys de la vida dels russos no van servir per res i no va tenir sentit. 
 
Acabat el comunisme, es va deixar mal tancat el tema fronteres; es va pensar que Rússia era una 
nació acabada però es va oblidar que era l’hereva de la Unió Soviètica. L’antiga URSS es va 
descompondre d’una manera molt poc professional: s’havia derrotat el comunisme, però no a 
Rússia. Rússia, Bielorússia i Ucraïna es van separar de la URSS d’una manera desordenada. Pel 
que afecta a fronteres, Crimea, que havia estat russa fins el 1954 i se sentia russa, es va incorporar 
dintre d’Ucraïna. Per l’altra, les fronteres de l’est d’Ucraïna amb Rússia mai s’havien definit amb 
precisió i, a amés, van ser alterades durant l’època soviètica. 
 



 
Els serveis secrets de Gran Bretanya i Estats Units tot i ja no existir la feina de la Guerra Freda 
amb l’antiga URSS, van continuar fent la mateixa tasca. Alhora, els serveis secrets russos també 
van continuar fent la seva feina. Europa, en canvi, no. Europa s’ha comportat com una adolescent 
en el passat, però ara els bancs europeus tenen 5 vegades més diners en risc a Rússia (sobretot 
italians i francesos) que els americans. 
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Per això les actituds negociadores amb Putin divergeixen en estratègia entre la UE i els Estats 
Units. 
 
Els escenaris possibles són: 

1) Que Rússia perdi la guerra quedant-se amb Crimea. Gairebé impossible segons el 
conferenciant. 

2) Que Ucraïna perdi la guerra. Seria el pitjor escenari i s’ha d’evitar. 
3) Que la guerra s’allargui un o dos anys. Un escenari també molt dolent perquè crea espiral 

social, odis, etc. 
4) Intentar fer entendre a Rússia que ha arribat fins aquí i que ara ha de parar perquè si 

continua, Rússia perdrà més que la resta. No s’ha d’intentar veure una Rússia humiliada 
perquè encara seria pitjor. Cal un tractat de pau on tothom surti guanyador. El Sr. Roig 
considera que és l’estratègia que s’està seguint ara. Aquest escenari implicarà un canvi 
en les fronteres i una definició més clara d’aquestes. 

 
Cap solució serà per sempre. Passats uns anys els actors hauran canviat (Putin ja no hi serà) i el 
que cal preservar és l’estabilitat. I treballar per, a llarg termini, aconseguir l’aproximació de Rússia 
a Europa Occidental ja que Rússia és europea. 
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