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GAT BLANC O GAT NEGRE, L’IMPORTANT ÉS QUE GUANYIN DINERS, VA DIR EN DENG 
XAOPIN EL 1976-78, CURT I RAS 
 

 
1. AGRAÏMENTS I JUSTIFICACIÓ. Gràcies a tots vostès per assistir. Gràcies a la Junta 

de l’Ateneu per la seva invitació. Gràcies JosepMª Carreras, col·lega i amic de tants 
anys, per el teu primer suggeriment fa uns 3 anys i gràcies ara per haver-me inclòs a 
aquesta taula, el passat mes de novembre. Gràcies també MªJosé Masnou i Joan 
Clavera per haver volgut compartir la taula i per tot el que he aprés en el vostre article, 
correus i trobada amb dinar a l’Ateneu, inoblidables, i que m’esperonen. Agraïments 
imprescindibles, perquè m’ha obligat a fer un esforç de síntesi de les experiències que 
vaig començar professionalment el 2001-2003, i continuades amb les experiències 
personals de marit consort des del 2005, que són totes unes històries d’amor personal i 
professional. Les meves notes per aquesta sessió van començar, de fet, al març de 
2011 (fa 6 anys!) amb uns correus amb als arquitectes Brau i Renalias sobre diferents 
aspectes viscuts i vistos de la *Vida diària a Shenyang* i a una pregunta que em va fer 
en Brau des d’un congrés al Brazil *Xina té 60 milions de pisos buits?*, que  era cert 
(30% de buits?). Doncs estant aviat encara he hagut de córrer per acabar aquesta 
presentació i que deixa massa marge per a ajustament dels aspectes més quantitatius. 
 

2. PRESENTACIÓ PERSONAL A LA XINA. Començo la relació de 16 viatges en 16 anys i 
l’equivalent a 3 anys d’estada continuada, amb la meva vinculació professional el 2001 
(per presentar l’experiència dels JJOO de Barcelona, estant ells a les portes de ser 
subseu del futbol del 2008) i uns mesos el 2002 i 2003 (Pla estratègic de Shenyang Aj- 
UE amb consultors britànics)  i sobretot la meva vinculació familiar des del 2007. Vaja, 
*Històries d’amor* (lao po wo ai ni) que encara duren possibles,  com a primera 
conclusió. M’ajuda que tenim una família àmplia i dues colles consolidades amics 
(TOTS AMB FILLS ÚNICS, que ens estimem i ens veiem cada any a sopar i cantar al 
karaoke en espais privats. I 5 cosins *a pagès* ara ja no com a feina exclusiva.  I 
sobretot haver participat activament en 2 casaments i lamentablement en dos 
traspassos de família i pares d’amics, aspectes imprescindibles per acostar-te a la 
història ancestral dels pobles.  3 anys d’estada continuada representa una limitació 
certament. Acceptin pf la bona voluntat de les *experiències viscudes*  en 16 anys. 
 

3. MÚSICA DE LA PRESENTACIÓ: per què ho fan i si els hi funciona mesurat en graus de 
satisfacció percebudes i els nivells que han assolit , I NO EL el *goita què fan de 
diferents a nosaltres* 
 

4. UN RESUM DE LES CONCLUSIONS  
 

- Pais *molt-molt*  gran en població, economia, dinàmica i extensió, que és determinant 
al món, avui. Un *miracle* el que han aconseguit en els darrers 40 anys. 

- Xarxa de ciutats d’uns quants milions de residents, amb densitat al centres semblants a 
la de Barcelona- municipi (però per sota de Londres, París i Manhattan) i de 3 vegades 
la de CAT a la perifèria i (semblants a Paris i Londres) 

- Xina encara és la *fàbrica del món* (amb seu central a HK): model possible, amb 
predomini de la indústria per exportació gràcies als salaris encara ajustats i costos 
ambientals pacientment acceptats i un nivell alt íssim d’inversió. I  sense atur rellevant. 

- Barris en unitats veïnals *privades* amb jardí comunitari, amb una densitat que no 
supera la del nostre Eixample Cerdà, i amb qualitat més que raonable: qüestió de 
models ! 
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- Mercat immobiliari amb bombolla, perquè els preus són alts en relació als salaris i 
continua la construcció malgrat els habitatges buits (que el 2010 van arribar al 30% 
diuen) ,però que jo diria que no acabarà d’explotar degut als ajustaments constants que 
hi fan contenint els preus en els darrers 3 anys, un preu del sòl públic contingut i una 
oferta compensadora  d’habitatge públic  

- El *miracle s’ha aconseguit amb costos ambientals, socials i polítics, però que sembla 
que tenen acceptació força general, encara 

- Característiques socials, en la meva opinió, de pragmatisme, paraula, agraïment, 
seguretat, ganes de gresca i llàgrima fàcil, resultat de 5000 anys d’història i que els fan 
uns socis lleials per a la pau del món i la reducció de les desigualtats 

- El lideratge del PPC en el *miracle* que s’ha mantingut i que NO sembla presentar 
símptomes d’esgotament, perquè baixar del 12% després de 25a anys al 7% anual i 
mantenir-ho és un altre *miracle* 

- Resum massa sintètic de *Xina hao* i  que paga la pena conèixer presencialment I, 
sobretot, RESPECTAR 
 

5. UN PAÍS GRAN QUE COMPTA AL MÓN: 19% població del món (de prop de 7.400 
milions de residents) (ue som el 7% i l’àrea de l’euro el 5%- fins al Brazil en rànquing 
som només el 70% del planeta), 17% del PIB i 1ª economia mundial en dimensió de 
PIB-ppp, amb un nivell pc actual que supera ja la meitat de l’estat espanyol. 
 

POBLACIÓ DEL MÓN

ESTATS I *DEPENDENCIES*

7.363           mhab

1.375           19% China

1.299           18% India 36%

               510   

7% European Un ion

339              5% Euro Area

324              4% Uni ted States

259              4% Indonesia

207              3% Brazil 59%

Font: World Bank 2017  
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6. UN MIRACLE QUE HAN ACONSEGUIT EN 40 ANYS. El PIB absolut s’ha multiplicat 
per 74 en 37 anys a una mitjana del 12% anual!!. I el de PIB pc ha crescut a l’11% 
anual en 35 ANYS SEGUITS. El segon a distància és la Índia, amb el 7% i l’estat 
espanyol al 3%, i que ha augmentat *només* 8 vegades*. Es diu que ha permès treure 
de la pobresa 600 milions de xinesos. Mai a la història s’havia donat un canvi 
d’aquestes dimensions i característiques. 

 
 Observin en el gràfic teòric què passa en una economia  que creix al 8 i 12% anual però 
que està 20 vegades per sota d’un altre que creix a l’1,5% anual. En 30 anys l’atrapa o la 
supera, com ha estat el cas de la Xina. Si esternuden a la Xina ens refredarem més que si 
ho fan a USA. I a demanar que ens comprin deute públic, segurament. 

 

102    10 3   10 5   10 6   1 08   1 09   1 11   1 13   114   116   118   120   121    123    125    127    12 9   13 1   13 3   13 5   1 37   1 39   1 41   143   145   147   149   152    154    
156   

6    6    7    8    9   10    11    1 2   1 4   1 6   1 7   1 9   2 2   2 4   27   31    34    38    43    
48    

54    61    
6 8   

7 6   
8 5   

9 5   
107    

11 9   

13 4   

150   

1 1   1 3   14   16    18    20    22    25    28    31    3 5   3 9   
4 4   4 9   

5 5   
6 1   

6 9   
77   

86    
96    

1 08    
1 21    

1 36    

1 52    

1 70    

1 90    

213    

23 9   

26 7   

300   

-

50    

1 00    

1 50    

2 00    

2 50    

3 00    

3 50    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

P

I
B

F
I

N
A

L

D

E
S

P
R

É
S

D

E

N

A

N
Y

S

ANYS 

T RES  E CO NO MIE S A MB  PIB  E N VALO RS  ABS OLU TS D E 5, 10 I 100 A L'A NY  *1*  QU E CR EIXE N A L 
12% LES MÉS  B AIXE S I A  L'1,5% LA ME S GR AN

100 5 10  
 
EL RESUM DE LA RENDA PC: 14.500 $ internacionals (2015)- Spain 24.700 � CAT:30.000+-. 
A recordar: USA 58.000 / ALEMANYA 48.000 / ITÀLIA: 37.000 /HK: 68.000 = USA. El PIB de les 
ciutats de Xina (50-55% del total) deu estar ja prop de la nostra mitjana (població rural: 48% i a 
la baixa). Com s’aconsegueix aquesta economia: treballant molt i molt (6 dies per setmana) i 
sobretot invertint el 45% del PIB, que vol dir *cinturons estrets*, malgrat que el seu turisme 
interior i exterior) 
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7. UN PAIS GRAN EN EXTENSIÓ 
 
A l’hivern pots fer la costa est començant a Harbin (on fan les escultures de gel que 
necessiten -30º el mes de gener- prop de paral·lel 50) amb -30º fins a Hainan de clima 
tropical es podria fer en unes 5 hores d’avió seguides. Més o menys com USA de costa a 
costa des de NY a Seatle, San Francisco o LA.  A l’est hi ha les ciutats important que 
conec; Harbin, Shenyang, Dalian, Beijing- Tienjin tocant el mar, Shanghai,  Guangzhou- 
Shenzhen (on es va inicir de la reobertura a l’exterior, ales portes de Hong Kong , Taiwan i 
la illa de Hainan al sud prop de clima tropical- i bon temps tot l’any amb conreu de pinya i 
cocos molt bons 

 
9. LES CIUTATS SÓN MOLT GRANS, AMB UNA POTENTÍSSIMA XARXA A L’EST AL 

LLARG D’UNS 5000 KM 
 
61 ciutats de més d’1 milió de residents / Les dues aglomeracions Guangzhou- Shenzhen, 
a les portes de Hong Kong de 7,5 milions en 1500 km2, a menys de dues hores de tren, 
tenen en conjunt 21 milions de residents / Com Beijing (11,7) – Tienjin-amb port  (11,1 
milions) a 1,5 hores de tren / I com  Shanghai: 22,3  
http://worldpopulationreview.com/countries/china-population/cities/  
 
10.  LA *MEVA* CIUTAT DE SHENYANG  és poc coneguda perquè amb *només* té uns 8,1 

milions de residents i és la 13ª en el rànquing  de les ciutats de la Xina, segons els 
census del 2010.  Em van donar  6,9 milions d’habitants el 2002, per a la ciutat 
*subprovincial* d’uns 12.000 km2. De 6,9 a 8,1 en 15 anys, no és poc creixement. El 
poble diu que avui som 9 milions.  Ens els quedem: *preu per preu, sabates grosses*.  
 
Estem a 1 hora d’avió de Beijing i a 1 hora de Seul a Corea. I a 200 km del pont amb la 
frontera de Corea del Nord. En tren d’Alta Velocitat estem a 4 hores de Beijing (abans 
de l’accident 3 hores). La xarxa de l’alta velocitat és brutal, no només la radial sinó la 
transversal com Harbin- Shenyang.  

 
Això de la grandària de població és molt o poc?. Pensem que nosaltres som 1,6 milions en els 
primers 100 km2, que és Barcelona, prop més de 3 milions en els primers 800 km2, uns 4 
milions en el triangle central d’uns 1500 km2, uns  5 milions en uns 3200 km, 5,5 milions pels 
9000 km2 de la *província*  i 7,5 en les 32.000 km2 de tot el país.  
Que Paris té uns 2 milions en els primer 100 km2 i passen dels 11 milions pels 12.000 km2 de 
l’Ile-de-France. I que el Greater London dels prop de 40 districtes-ajuntament té Londres té 7 
milions en uns 1600 km2. 
 
Per tant els 7,5 milions de CAT *cabríem* en el Shenyang gran de 12.000 km2., aprox. I que 
Shenyang de 8,1 milions és més petit en població que l’Ile-de-France que en té 11 milions en 
una extensió semblant. I que té una població semblant al Greater London , concentrant-los en 
1600 km2. I que en els 9000 km2 de la *provincia* de Barcelona, on nosaltres en som 5,5,  a 
Shenyang gairebé hi cabrien els 8 milions. Això vol dir un *50% més de densitat* a l’àmbit gran. 
Que tampoc és molta diferència, i dóna un referent de on podríem arribar perquè a Shenyang 
s’hi viu bé. 

 
11.  I COM ESTEM DE CONCENTRATS A SHENYANG?. DONCS COM A  BARCELONA- 

MUNICIPI. El 2001 em van donar 3 milions justos pels primers 164 km2. Ep, recordem 
que a Barcelona som 1,6 milions de residents en els primers 80 km2 (que són els 100, 
excloent la muntanya de Collserola). Doncs ja ho tenim: Shenyang té la mateixa 
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densitat de Barcelona en el nucli més central, però en una extensió doble de la nostra. 
Ia Barcelona, tampoc s’hi viu malament. Però Paris ens supera de densitat perquè a 
l’àrea del Periferique de 100 km2 hi resideixen- dormen  uns 2 milions de persones i 
n’hi treballen- població de dia, uns 2 milions (a BCN no arribem al milió de llocs de 
treball localitzats encara). 
 
Situem aquestes conclusions a la foto aèria que arriba fins a l’aeroport al sud a uns 30 
km del centre i on hi destaca el tercer cinturó, de peatge. Com ho és també l’autopista 
fins a l’aeroport, i la mateixa entrada i aparcament. 

 
 

 
 
He vist uns quants canvis a la meva ciutat dels del 2001 fins ara: CIUTAT VISCUDA.  de la Xina 
a partir de la *meva* ciutat viscuda: Shenyang 2001- 2017. vies de bicicletes que s’han 
convertit a voreres amb aparcament de cotxe, els edificis nous que eren 6-7 plantes de mitjanes 
ara ho son de 30 , les 60 cadenes de TV del 2008 avui son 130  i totes estatals (amb quota 
anual normal de (280 yuans – Telèfon i ordinador banda ample: 200 yuans al mes). I de veure 
majoritàriament cotxes WW  ara n’hi de tota mena i de gama alta. La taxa de tinença amb la 
informació de Beijing (5 milions de vehicles per 12 milions) em donaria uns 400 vehicles per 
1000 residents, i per tant encara els hi quedaria camp per córrer amb els prop de 600 dels 
països més avançats econòmicament. 

 
 

12.  COM NOTEM A SHENYANG QUE XINA ENCARA ÉS LA FÀBRICA DEL MÓN?.  
 
The capital of Liaoning Province, Shenyang is the industrial center and aviation hub of Northeast China and serves as a 
transportation and trade center w ith countries such as Japan, Russia, and Korea. Shenyang is known as one of China’s 
original “heavy industry bases,” featuring prominent manufacturing sectors for automotive components, building 
materials, agricultural product processing, chemical product manufacturing, and steel and non-ferrous metal smelting. 
Today, the city’s economy also relies on electronics, textiles, and pharmaceuticals, as well as other light manufacturing 
industries.  
I que del PIB, un 50% ve del manufacturing (molt important), molt orientat a l’exportació, un 
45% dels serveis i un 5% del sector primari. 
http://2016.export.gov/china/doingbizinchina/regionalinfo/shenyang/eg_cn_063150.asp 
 
He vist la localització de les grans plantes a la perifèria. A Guangzhou he vist als pobles propers 
la barreja de la indústria amb la residència i els edificis d’oficines, que també serveixen per a 
residència (sense disposar de gas ciutat). 
 
Els treballadors de la indústria a Shenyang es traslladen en busos de l’empresa (es veuen pel 
carrer a les 5 de la tarda) i ara amb metro de 50 estacions inaugurat fa uns 5 anys.  WW, BMW 
I TOYOTA tenen plantes de producció de cotxes i de components. per això hi havia vol directe 
des de Frankfurt a Shenyang, fa 2 anys. Va superar la crisi de la indústria pesada, localitzada al 
districte de Tiexi, amb subvencions i qualificacions de Zona de Desenvolupament Econòmic.  
les indústries que he vist a Guangzhou són grans i tenen fins a 6 plantes.  
 
Vaig visitar la central de HK d’una empresa multinacional de fabricació de joguines de Terrassa 
IMT que produeix 140 milions d’euros, i fabrica en 5 fàbriques no pròpies (compra el 40% aprox 
de la seva producció) i exporta directament  des de la Xina a la UE (amb empreses diferents) i 



5 
 

Sudamèrica. el seu CEO és veí del meu carrer de Sabadell. Tenen uns 45 llocs de treball en 
una oficina d’uns 800 m2 – a 15 m2 per lt aprox. 
 
L’ATUR. Les estadístiques diuen que no arriba va ser del 3,97% el primer trimestre del 2007. 
Vja tot un luxe. :http://www.tradingeconomics.com/china/unemployment-rate 
 

13.  EL MEU BARRI, REFERIT A LES UNITATS DE CONDOMINI PRIVAT D’UNS 800 
PISOS DE DIFERENTS DIMENSIONS (EL NOSTRE DE  65,12 M2 C): S’HI VIU 
RAONABLEMENT BÉ I TRANQUILS, AMB UN JARDÍ QUE ÉS UN LUXE QUE DÓNA 
VIDA COMUNITÀRIA I AMB UNA DENSITAT NO MÉS ALTA QUE LA DEL NOSTRE 
EIXAMPLE. LA VIDA COMUNITÀRIA I ASSOCIATIVA TAMBÉ ES FA ALS PARCS 
PROPERS MITJANS I A LES VORERES AMPLES DEL CARRER. 

 
Tenim el Metro a 20 minuts caminant (Estació Sud de Shenyang). També un Carrefour, un 
Alcampo, un Macro i l’IKEA de Shenyang. Vam poder comprar –lo fa 10 anys a uns preus 
encara raonables de 5500 yuans el m2 (uns 600 € en aquella època). El pàrquing té el cost 
d’un cotxe de gama mitjana (com a Sabadell, perquè només n’hi ha 150 pels 800 pisos)  i un 
cotxe té el mateix preu que aquí. Avui té un preu de mercat d’uns 9.500 yuans per m2 (uns 
1.200€ al canvi actual). Amb targeta per entrar i oficina externa que el manteniment i la 
seguretat) els espais lliures col·lectius i vida comunitària (la meva sogre pertanys als timbalets).  

 

    
 
LA PARCEL·LA DEL BARRI / CONDOMINI ÉS D’UNS 350 X 150 M2, és a dir unes 5 illes de 
l’Eixample Cerdà, on hi cabrien uns 350 pisos. Al nostre barri 800 pisos per a 5 illes. El jardí 
ocupa un 70% aprox de la parcel·la.  
 
**Salvo error u omisión En una illa estàndard de l'eixample Cerdà es pot fer sobre rasant el 100% de pb més 5p deixant 
un pati interior del 30%. Això aprox són 43.700 m2st equivalents a una torre d'uns 38x38 de planta  i uns 30 nivells. 
Aquesta torre ocuparia un 15% i deixaria lliure  en pb el 85% aprox d'illa. Ull la resolució de l'aparcament necessari 
recomanaria una ocupació superior en les plantes soterrani*. 
 
Afegeixo: Els 43.700 és una edif icabilitat de 4,4 m2st / m2s. Recordem que al 22@ són 3 m2st/ms i al centre de 
Sabadell 1,60. I encara a Ciutat Badia no arriba a 1!.. Per pisos de 120 m2c de mitjana en sortirien uns 364 per illa de 
l'eixample. A cada planta de 38 x 38m sortirien 12 piso. Si fem 3 torres enlloc d'una, ocupant els mateixos m2 de sòl 
sortirien 4 pisos per planta. 
 
FINAL: A UN PIS 21 NO S’HI VIU MALAMENT, TAMPOC, SEGONS LA MEVA EXPERIÈNCIA, 
ENCARA QUE COSTA ACOSTUMAR-S’HI AL COMENÇAMENT. 

 
 

14.  UNA PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA A SHENYANG COM EXEMPLETÍPIC DE L’OFERTA DEL  
MERCAT IMMOBILIARI (2.400 HABITATGES – LA MEITAT DE CIUTAT BADIA) A UNS 15 KM 
DEL CENTRE PASSAT EL SEGON CINTURÓ. VENDA SOBRE PLÀNOL I MOLTES VISITES 
ELS DISSABTES I DIUMENGES  

 
2.400 pisos per una illa que com a mínim té 300 x 300, que són unes 9 illes de l’Eixample (uns 
364 habitatges com a màxim). La promoció de Shenyang en construcció i venda sobre plànol. 
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 L'edificabilitat en blocs de 30 plantes de les noves promocions. Hi ha qualitat de vida com 
també n'hi ha a l'Eixample o al centre de Sabadell, però amb d'altres models. L'activitat social 
als parc públics, voreres amples i als *patis* dels condominis tancats 
 
Al plano de la diapo , hi ha 

 
- una estació de la Linea 10 (ara en tenen 2 en creu, funcionant) a inaugurar el 2018 

(Shenyang està molt aixecat per l 'ampliació del Metro inaugurat el 2010+-), a tocar un 
extrem. 

- el segon cinturó a l 'avinguda de baix del plano: uns 15 km del centre 
- el parc gran a l 'extrem dret del plano que és el cementiri de l'emperador manchu Fuling 

(Palau al centre de Shenyang), tots dos patrimoni de l'UNESCO. Crec que no és a 
escala perquè és immens. 

- ens diuen que les escoles primàries de 7 fins a 14 anys són a la illa del costat (i no 
destaquen: crec perquè ho donen per suposat que no està lluny, com a casa nostra). 
L'Institut ja és una mica més lluny, però no molt.  

- 4 centres comercials propers 
- Llac artificial a l’oest 

  

  
 
 
El nostre pis ha tingut un increment de preus equivalent al 5,8% anual en els darrers 10 anys. 
És increment de bombolla, però continguda. El nostre aparcament ha tingut un increment del 
16% anual en els darrers 5 anys. 
Pisos buits sense ocupar al nostre edifici: 17% avui i 33% el 2014 que coincideix en la taxa que 
es donava per Shenyang. 
Amb una renda mitjana de 4000 yuans mensuals el preu representaria unes 9 vegades la renda 
anual i un lloguer al 4,5% (yield normal avui i el 2002) seria del 40% aproximadament. Són 
indicadors de bombolla. 
 
Per què crec que no explotarà la bombolla com va passar aquí: 

- els economistes estrangers ja la van predir va al menys 5 anys 
- hi posen correctors com augmentar la proporció d’aportació líquida a la compra fins a 

un 30% del preu total, segons surt al People’s Daily 
- la proporció de préstec hipotecari d’amics i familiars està a l’entorn del 50% del preu 
- els preus d’oferta dels pisos no he vist que es pugin en els últims anys 
- en el preu de venda, un 25% correspon al sòl urbanitzat comprat a l’Ajuntament, amb 

una plantilla d’edificabilitat, ciutat i localització  (que paga la urbanització). També és 
cert que quan li vaig preguntar al professor de Real Estate com es determina el preu en 
detall em va dir per què penses que molts polítics van a la presó?. 

- Els 7000 € per m2 de preu de venda es podrien distribuir en els següents components: 
o Sòl : 30% (ajuntament que finança la totalitat de la infraestructura de ciutat i de 

parcel·la) 
o Impostos i taxes de promoció directes: 10% 
o Financers: 1% 
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o Construcció d’estructura: 30% (2.100 yuans = 250 € ) (sense acabats interiors 
que representen un 25% addicional del preu) 

o Imprevistos i altres 14% 
o Beneficis promotor: 15% 

- El cost de construcció de 250 € per m2 de l’estructura és relativament barat i ràpid 
- L’HABITATGE PÚBLIC compensador. Uns nostres amics en tenen un que paguen uns 

270 yuans al mes equivalent a un 10% dels seus ingressos. Pis 17 en blocs de 25. En 
una zona tota d’habitatge públic a prop d’una estació extrema del nou Metro, i amb una 
oferta àmplia d’espais lliures i esportius. 

 
15.  COSTOS AMBIENTALS VISCUTS 

- des de les finestres del nostre piset veig 3 xemeneies gegants (alçada d’edifici de 
25 plantes), una mica llunyanes que a l’ hivern (novembre a març) treuren de carbó 
les 24 hores del dia. 

- la benzina a 0,90 €/l és comparativament cara i fa molt fum, especialment a les 
engegades 

- la meva muller diu: ja sabem que estem pagant amb la salut per ser més rics. 
 

16.  COSTOS SOCIALS I ECONÒMICS: LES DESIGUALTAT (mentre l’atur sigui mínim les 
desigualtats són més suportables- no tinc les estadístiques de distribució de la renda ni 
de concentració de la riquesa): 

 
a. ciutat / camp (malgrat que els nostres cosins ja tenen tots cotxe en els darrers 3 

anys) les cases encara no tenen aigua corrent amb la pressió suficient per tenir 
dutxa. No hi xarxa de sanejament i per tant les necessitats es fan al camp, prop 
de llocs on al ploure es neteja. Una casa de pagès (20 m d’ample per uns 50 
de llarg – apart de la terra de blat de moro- de 400 x 20 aprox, que tothom pot 
conrear lliurament 

b. persones treballant i persones jubilades (dones a partir de 50 anys i homes a 
partir dels 60-amb possibilitat de seguir treballant si troben feina). La pensió 
mínim és d’uns 1300 yuans+-, que puja fort cada any a partir dels 70. Si no té 
problemes de casa, *dona per menjar arròs*. Poca oferta de residències de la 
tercera edat 

c. rics  / pobres. A retenir que la banca, les telecomunicacions, els mitjans de 
comunicació, els transports aeris i terrestres, les fons d’energia són sectors 
estatals. El marge d’actuació de l’empresa privada són els bens de consum i de 
producció. Recordo el 2001 quan només hi havia la WW de fabricant de cotxes, 
i que van liberalitzar el sector cap el 2002 i van dir *agraïm a WW l’aportació 
que ha fet durant aquests anys però ara s’haurà d’acomodar a la nova 
competència*. Article del TE de dissabte *On the name of the GDP* 

d. Uns 500.000 alumnes en universitats estrangeres, fills de famílies benestants, 
que es poden veure al Metro de Londres, per exemple. 

e. la SANITAT és de qualitat però es de pagament (un especialista cobra uns 6500 
yuans mensuals i un de medicina general, uns 5000) ,especialment si es vol 
consultar directament a l’especialista a qualsevol hospital (el Clínic universitari 
de Shenyang, molt sol·licitat- en un dia pots fer visita a especialista, fer les 
anàlisis i tornar a rebre diagnòstic i comprar medicació) 
 

e. la política del FILL ÚNIC, que diuen ha reduït la *població potencial* en uns 400 
milions de persones (avui Xina seria prop del 25% del món), aplicada amb 
radicalitat, però amb una certa acceptació general. 

 
f. La nostra tieta de 82 anys, quan li vaig preguntar epls canivs del Deng Xaopin, es 

va posar a plorar i ens va dir: ara s’ha perdut el sentit de família i els fills només 
pensen en els diners. Abans sí que era maco i tothom guanyava igual. Té la foto 
del Mao a l’entrada. 

 
 

 
17.  COSTOS POLÍTICS: 
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- El GOOGLE NOSTRE està censurat i has de passar pel baidu-google. Sense 

acccès als webs públics estrangers. ElPais i The Economists censurats (tota la 
resta de diaris, inclòs el de Sabadell, oberts). A HK i Macau, però, cap problema. I 
tampoc lògicament a Taiwan que funciona a tots els efectes com estat encara que 
no tingui seient a la ONU. 

- Vaig viure l’elecció de la no la NOVA ALCALDESSA DE HK i els dies abans de 
l’elecció imitada a uns 4500 compromissaris, que segurament són elegits pel 
sistema majoritari de les antigues *constituencies britàniques*, entre 3 candidats 
que portaven nom *de partit polític*. L’alcaldessa elegida se’n va anar ràpidament 
cap a Beijing a tenir 4 dies de reunions polítiques.  

- Només hi ha una elecció de primer nivell, a partir del qual tot és per cooptació. 
- La meva muller diu: com es podria fer el que feu vosaltres amb una país tant gran?. 
- Els casos del Tíbet i Sichuan, amb tota una història des de la pujada del PCC, 

estan estancats i són *pedres a les sabates*, amb reaccions semblants a les que 
coneixem aquí, i gens parlar dels conflictes a la TV.  

- D’acord al que va dir en Brugolat i amb estàndards internacionals comparables el 
grau d’acceptació del sistema/polítics és del 85% front al 35% a USA.  

 
 

18.  UN GRAN PAIS ( a més a més de PAIS GRAN). Quines CARACTERÍSTIQUES 
SOCIALS, ECONÒMIQUES I POLÍTIQUES EN DESTACO: PRAGMATISME (adaptar 
un principi i el contrari), AGRAÏMENT (a qui els ajuda), PARAULA (de compliment 
d’acords orals), SEGURETAT ( a qualsevol lloc i hora del dia), GRESCA (a les reunions 
d’amics amb karaoke) I LLÀGRIMA FÀCIL. SE SENTEN MOLT XINESOS PER SOBRE 
DE TOT). TOT INSPIRA CONFIANÇA 

 
Dos exemples que m’ho han il·lustat: 

 
LA MORT DEL SAMARANCH-I fa 3 anys ó 4 estant nosaltres a la Xina, més de febrer+-. Totes 
les cadenes de TV van donar reportatges llar i entrevistes amb polítics i esportistes recordant al 
Samaranchi, uns quants dies. Bregolat va explicar que era la persona viva estrangera que era 
més coneguda a la Xina. Van valorar que els hi *va regalar* els JJOO i això va ser un 
reconeixement internacional de Xina, del poble xinès i lògicament de la feina del PPC. La meva 
muller sempre em va dir: tothom moltes gràcies a Samaranchi, però va cobrar eh...molt. El rum 
rum del poble 
 
LA SÈRIE SOBRE DENG XAOPING produïda el 2014 i repetida aquest any a la CCTV4 (45 
capítols d’1 hora cadascun,amb anuncis!). És doncs una versió OFICIAL i al darrer capítol es 
veu el casament 4 parelles de fills del camp i la ciutat dels quals se’n ha vist l’evolució en 5 
anys, amb vestits occidental, cap el 1980 i que tothom ha guanyat  nivell de vida i canvis de 
costums. 

 
En destaco: La mort de Mao el 1976, l’ assalt de molta gent per entrar a Hong Kong i que la 
policia rep ordre de no disparar, la tornada d’ex líders de les presons  i la rehabilitació dels que 
s’hi havien mort, les sessions del comitè central assentats en sofàs prenent el te al costat, la 
reobertura de la universitat després de 10 anys de tancament, la justificació i implantació del fill 
únic, el viatge al Japó el 1977-78, enemics a mort des de la guerra i ocupació sagnant del 
1936- 45 i com se li canvia la cara quan veu el nivell de mecanització d’una siderúrgia amb 
maquinaria de 1969, però quan s’abraça amb el primer ministre japonès perquè li promet que 
invertirà en maquinària, el viatge en tren d’alta velocitat (al Japó l’havien inaugurat pels JJOO 
de Toquio de 1964) i diu que en el futur Xina el tindrà, els acords sobre Taiwan amb USA 
retirant els canons i les tropes de la frontera a canvi de tenir cadira a la ONU representant a la 
Xina, i que tota l’evolució futura serà pacífica i els  acords amb UK sobre HK respectant la *rule 
of law* existent per tal de fer el canvi de sobirania el 1996 després de 100 anys d’ocupació 
humiliant de lloguer, en implantació del principi UNA NACIÓ DOS SISTEMES.  
 

 
19.  EL MIRACLE ECONÒMIC LIDERAT PER UN PARTIT COMUNISTA, AMB TOTS ELS 

ENCERTS I ERRORS UN RECONEIXEMENT PERSONAL AL PPC M’apunto a les 
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valoracions de Bregolat (11 anys ambaixador en 3 estades des del 1983 fins el 2011), 
en relació als resultats econòmics i a la valoració del seu sistema polític a la vista dels 
principis confucians- taoistes- budistes i la consideracions que fa sobre marxisme- 
comunisme –democràcia en un llibre recent i que comença amb *un país amb 5000 
d’història* tot recordant les aportacions tecnològiques que han fet a l’humanitat - la 
brúixola, la pólvora, la impremta,i en els camps de la navegació i l’astronomia...), i 
situant més en context els esdeveniments de Tiannamen de 1989, per exemple. 

 
Per tant, des de la meva part, un homenatge al PCC (100 milions d'afiliats segons Bregulat) 
que ha aconseguit el que mai s'havia aconseguit en la història: treure 600 milions de 
persones de la pobresa i liderar el canvi econòmic de multiplicat per 74 el PIB en 37 anys. 
Especialment rellevant per a qui els anys 70 va ser del recordat PSUC-partit dels 
comunistes de Catalunya, com ens dèiem, i que sempre teníem *certa vergonya* dels 
països amb règim comunista i dèiem que el nostre *model* era diferents del d’ells.  El 
model polític els hi funciona raonablement  i s’ha mantingut durant el canvi econòmic. La 
renda pc en ppp homogeni és la meitat d’Estat espanyol+-, i en 10 anys i creixement del 
7% anual ens podrien *at rapar*. A les ciutats, avui, ja no estarien tan lluny de nosaltres. I 
una última nota: el nom és People’s Repúblic of China, perquè *del poble* no és igual que 
*popular* de traducció segurament massa interessada. Tots els noms de les institucions 
porten el People’s. 
 

L’ ÍNDEX D’UNA CONFERÈNCIA DE BREGOLAT  
 

 
 

. 
 

QUIN BALANÇ FAIG DE LA XINA AVUI SI EM PREGUNTEN COM A LA XINA: HAO BU HAO? 
(BE O MALAMENT?/ BLANC O NEGRE), encara que sigui una pregunta poc confuciana (que 
fa síntesis d'un principi i del seu contrari: comunisme - capitalisme). JO HAIG DE DIR *HEN 
HAO*- MOLT BÉ. VAJA FORÇA BÉ I QUE ELS HI DURI, perquè encara els hi faltaria doblar el 
seu PIB per igualar el de CAT: al 7% en 7 anys i al 5% en 10 anys+-. 
 
GAT BLANC O GAT NEGRE, L’IMPORTANT ÉS QUE GUANYI DINERS, VA DIR EN DENG 
XAOPIN, CURT I RAS, I SEMBLA QUE ENCARA ÉS ELS HI FUNCIONA. 


