La dictadura de la incompetència
XAVIER ROIG

“En recomano vivament la lectura. És una anàlisi molt clara i descarada
–i per això entenedora– de la situació real del que ens passa a Catalunya,
a Espanya i fins i tot a Europa.”
Esteve Vilanova, El Punt (11.01.09)

“És, en un registre col·loquial i francament entenedor,
una proposta d’horitzons alternatius.”
Àngel Duarte, Avui (13.12.08)

“Xavier Roig diu les coses clares, sense floritures. És un llibre
que avisa la societat dels efectes d’un estat ineficaç.”
Maria Coll, El singular digital (21.11.08)

“Tot i que el llibre tracta amb una cura particular els casos català i espanyol,
tant el seu diagnòstic com la seva crítica es refereixen
a la situació social i econòmica del món sencer.”
Robert Juan-Cantavella, El Mundo (17.11.08)

“L’estil de Roig és agraït, directe, sense manies, contundent, unidireccional,
i poc amic de les anàlisis complexes –amb xifres a la mà, que és com
s’han de discutir les coses.”
Ricard Vilaregut, El País (13.11.08)

“Saludablement provocador.”
Jordi Vilarrodà, El 9 Nou (10.11.08)
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“Un sa exercici d’autocrítica de què tant estem mancats per aquí.
L’obra posa en qüestió el que és políticament correcte a favor d’un imprescindible
i menystingut sentit comú. Una lectura altament recomanable.”
Isabel Coixet, El Periódico (09.11.08)

“El text està esgranat amb un to molt directe, gairebé col·loquial, amanit
amb profusió de gràfics molt nítids que ajuden a entendre la tesi,
i amb un anecdotari i uns records d’agenda envejables.”
M. Moreno, Avui (09.11.08)

“Un lúcido ensayo. Demoledor.”
Enrique Vila-Matas, El País (15.10.08)

“Una mirada lúcida y autocrítica sobre la realidad catalana.”
Sergi Doria, ABC (14.10.08)

“Val molt la pena llegir. Un inventari de veritats incòmodes.
En l’estil de Xavier Roig, amb l’humor i l’elegància britànica.”
Xavier Bosch, Avui (08.10.08)

“Un dels llibes més importants que he llegit. Més que necessari, imprescindible.
Una radiografia excel·lent de l’Europa mediterrània i de Catalunya en particular.
Està molt ben escrit (en unes hores s’acaba la degustació) i fa una anàlisi molt brillant. Hi haurà
polítics i funcionaris que renegaran del llibre. Perquè s’hi veuran retratats.
Els altres, els que de debò fan rutllar la màquina, estic segur que se’l llegiran,
encara que alguns potser ho faran d’amagat per no ser assenyalats amb el dit.
Els eficaços, quan el llegeixin, se sentiran reconfortats.”
Carles Porta, Segre (08.10.08)
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“Un llibre demolidor sobre sobre l’Administració Catalana
i especialment contra els seus mimats i incompetents polítics.”
Félix De Azúa, El Periódico (04.10.08)

“Té una veu pròpia encomiable.”
Carles Puigdemont (01.10.08)

“Moltes i originals clarividències.”
Josep-Maria Ureta, El Periódico (30.09.08)

“Cal llegir-lo perquè diu massa veritats.”
Ignasi Aragay, Avui (12.08.08)
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