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MESEGUER

L’
anunci de la creació d’una no-
va zona franca a Xangai ha
despertat totamena d’especu-
lacions i interpretacions, in-

cloent-hi aquella que assenyala aquesta
decisió com l’últim tràmit per tancar el
cercle de la definitiva adscripció de la Xi-
na al capitalisme més desbocat. Una cosa
més o menys semblant es deia quan als
anys vuitanta es van crear les zones econò-
miques especials que van impulsar l’ober-
tura a l’exterior. I novament quan la Xina
va ingressar a l’OMC i es va pronosticar la
desfeta de bona part del seu sis-
tema productiu. El cert és que
no va anar així. La Xina ha sabut
utilitzar en el seu propi profit
uns canvis que va gestionar amb
mà ferma, sotmetent bona part
de les apetències exteriors als
seus propis interessos. A Xan-
gai, lesmirades se centren al sec-
tor financer, l’assignatura pen-
dent per enllaçar laXina al siste-
ma global. Podrà també la Xina
instrumentar en benefici propi
la implicació substantiva en les
finances globals sense alterar la
naturalesa del seu sistema po-
lític?
La zona franca de Xangai va

ser assenyalada pel primer mi-
nistre Li Keqiang com el nou la-
boratori nacional de l’obertura
econòmica i de la liberalització
del sistema financer. En els úl-
timsmesos, es va liberalitzar par-
cialment el control de les taxes
d’interès dels bancs per facilitar
una mínima competència, enca-
ra que els seus efectes de mo-
ment són febles a raó de les se-
ves limitacions, que abunden en
la prudència de les autoritats xi-
neses. A la zona franca de Xan-
gai s’espera una liberalització completa
de les taxes d’interès. D’altra banda, es
permetrà la lliure convertibilitat del iuan
i l’obertura del compte de capitals, sem-
pre a condició que “els riscos estiguin con-
trolats”, per fer de Xangai la plaça forta
internacional per al comerç i les finances,
en competència oberta amb Hong Kong.
En tres anys, lamoneda xinesa va guanyar
vuit places en la classificació internacio-
nal de monedes més freqüentment utilit-
zades, avui és la tercera. Xangai s’ha de
convertir cap al 2020 en una plaça finan-

cera de pes mundial, comparable amb
Londres o Nova York.
Tindran a Xangai més llibertat per ope-

rar aquelles societats estrangeres instal·la-
des en sectors fins ara ultraprotegits, però
igualment hi haurà un mínim de 18 activi-
tats compromeses a què no tindran accés.
La liberalització afectarà també les
comunicacions, amb la condició de garan-
tir la seguretat de la informació. La pro-
ducció i venda d’aparells de videojocs esta-
rà autoritzada, sempre que els continguts
passin la censura prèvia. Les agències tu-

rístiques poden organitzar viatges a l’exte-
rior a qualsevol banda, excepte a Taiwan...
En resum, és evident l’afany reforma-

dor que transmet la creació de la zona
franca de Xangai, clarament allunyada,
d’altra banda, de la disposició de políti-
ques preferencials que ha caracteritzat
fins ara iniciatives similars, ja generalitza-
des a escala de tot el país. Es tracta de pro-
var si una determinada política pot funcio-
nar o no i quins riscos incorpora. Però les
premisses majors continuen sent la pru-
dència i el control, especialment davant
una especulació financera que podria te-
nir efectes interns políticament molt des-
estabilitzadors.

Lamodernització dels bancs i del siste-
ma financer és un tema delicat i com-
plex, com gairebé tot a la Xina, ja que
afecta també assumptes com els pressu-
postos locals, les finances a l’ombra, el
deute tòxic de les províncies, etcètera, ex-
pressions d’un cert desordre que no ha
fet resmés que enquistar-se en els últims
anys. Paradoxalment, en ell troba el po-
der polític territorial la manera de com-
pensar la detracció de recursos del Go-
vern central, el progressiu augment de
les seves competències i la insuficiència

de les inversions.
La Xina no només s’allunya

del vell model de creixement
que la va dur a la segona posició
en el rànquing de l’economia
mundial, sinó que s’endinsa en
un procés de reformes estructu-
rals que indubtablement dona-
ran més protagonisme al mer-
cat, reduiran l’intervencionis-
me administratiu, estimularan
la inversió privada, les pimes i
el consum intern, etcètera, me-
sures que discorreran en pa-
ral·lel a la nova onada d’urbanit-
zació i la multiplicació de les
grans infraestructures de trans-
port, confiant que aquestes
transformacions millorin el
comportament de l’economia,
alleugerint les seves fragilitats.
Després de la desministerialit-
zació del transport ferroviari, el
debat arriba fins i tot al sector
de l’energia, on s’ideen estratè-
gies per trencar el monopoli de
les tres grans petrolieres públi-
ques, a l’automòbil, les teleco-
municacions o la banca.
L’actual és un període crucial

del seu desenvolupament. La
clau rau en els ajustos entre el

paper de l’Estat, els grans bancs, el sector
industrial públic i el sector privat. Però,
esclar, sense perdre de vista que l’aplica-
ció del nou full de ruta no ha de debilitar
la capacitat del Partit Comunista Xinès
per continuar dirigint el procés ni la sobi-
rania del país, circumstàncies que expli-
quen igualment el fre a aquells impulsos
que pretenien acompanyar aquesta agen-
da reformadora d’una altra de centrada
en la defensa del constitucionalisme. La
tessitura del PCX, gens nova d’altra ban-
da, rau en el fet que sense les reformes pe-
rilla el seu lideratge i amb reformes tam-
bé. Per això es pot esperar que la nova zo-
na de Xangai sigui franca però no cega.c
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M
ai no m’han agradat
aquells articles in me-
mòriam en què els au-
tors parlen de si matei-

xos amb l’excusa de la persona que ha
mort. La qual cosa em deixa, avui, en
una pèssima posició, perquè no em
veig capaç de parlar de Max Cahner
sense explicar alguna batalleta. Pro-
meto, tanmateix, intentar no caure en
l’exhibicionisme, amb l’excusa del
gran humanista que ens acaba de dei-
xar. La seva tenacitat, la seva immen-
sa cultura, el seu patriotisme indes-
tructible, la seva valentia, tot allò que
va adornar el seu adust caràcter, va
ser clau per a la Catalunya que va viu-
re, va patir i va lluitar. I com que vaig
formar part del grup de joves naciona-
listes que bevíem de les seves fonts in-
tel·lectuals i compartíem idees i estra-
tègies, no puc evitar parlar de Max
Cahner des de la meva pròpia mirada.
Massa complicitat per permetre’m la
llunyania.
Des de la proximitat, doncs, el Max

Cahner que vaig conèixer, respectar i
estimar va ser un picapedrer en les
èpoques de la pedra dura, quan la dic-
tadura ja havia destrossat el tronc cen-
tral de la cultura catalana i tot s’havia

de remuntar de nou. El seu temps no
va ser el dels primers poetes que “sal-
vaven els mots” perquè no desapare-
gués el nostre llegat mil·lenari, però
va transitar pel desert quan comença-
ven a créixer petits oasis, i va treballar
perquè tot allò florís. Molts dels que
avui tenim opinió des de la defensa de
la nació catalana, vam estar en les se-
ves conspiracions intel·lectuals i vam
dibuixar amb ell moltes estratègies.
M’enorgulleixo, per exemple, d’haver
format part del grup d’amics que va
fundar la Fundació Acta, que mai no
hauria existit sense l’alè del Max. Pe-
rò tampoc tantes altres iniciatives, les
jornades nacionalistes, l’impuls de la
Universitat Catalana a Prada de Con-
flent, la commemoració de les Bases
de Manresa, el debat permanent per
saber qui érem i quin país somiàvem
tenir. Home taciturn i profund, poc
dotat per a les relacions socials, no no-
més va ser el primer conseller de Cul-
tura de la Generalitat recuperada, va
ser, sobretot, l’ideòleg, l’estrateg, l’ho-
meque tenia un projecte d’horitzó llu-
nyà per a aquell derrotat país.
Jordi Pujol ho va expressar molt bé

en una conversa amb Antoni Vives:
“El país l’han fet homes obsessionats
per Catalunya. Homes d’una duresa
única; homes de pedra picada, d’acer;
tan durs que potser es van trencar en
el joc de la política estricta. Però recor-
da-ho: els Fuster, els Alcover, els
Cahner..., gràcies a tots aquests obses-
sos Catalunya és el que és”. Només
puc dir amén. Cahner va ser un dels
grans del renaixement català després
de la dictadura, amb ell vam recuperar
l’autoestima, vam forjar un nou ideari
per a un país que renaixia, vam tornar
a creure en els somnis i, d’alguna ma-
nera, ens vam posar drets. Tot el que
va venir després ho devem a la tossu-
deria, la força i la duresa de persones
comMaxCahner, catalans que ens do-
naran llum, en temps de tenebres.c
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E
l president Obama està lluitant
per evitar que els Estats Units
suspenguin pagaments dijous si
els republicans de la Cambra de

Representants no accepten que s’apugi el
sostre de deute. No es tracta només de qui
té raó sinó de les conseqüències insospita-
des en l’economia global si Washington
cau en la fallida.
Els Estats Units viuen una confrontació

ideològica amb repercussions econòmi-
ques. Les democràcies són lentes, es de-
bat fins als límits del raonable, però solen
acabar en un acord que no sempre satisfà
tothom, perquè l’estira i arronsa és propi
de tota negociació. Obama no ha estat ac-
ceptat per haver aprovat una llei que dó-
na cobertura sanitària a tots els nord-ame-
ricans. També per altres qüestions que po-
den tenir a veure amb la seva procedència

ètnica i per l’enveja que sol provocar el
tenir el do de la paraula i els discursos que
tothom entén.
La Unió Europea té una crisi econòmi-

ca i també una crisi moral que aquests
dies està concentrada a l’illa de Lampedu-
sa, però que ha recorregut Europa durant
segles sempre que no s’accepta i respecta
la dignitat de l’altre, de l’estranger, del po-
bre o de l’heretge.
La UE pot ser acusada de buròcrata o

de llunyana. Però davant problemes que
afecten els drets de les persones acaba ac-
tuant. El Govern italià ha reforçat la vigi-
lància en les seves aigües jurisdiccionals
perquè no es repeteixin tragèdies com les
que hem vist tantes vegades amb aquestes
pasteres que s’han enfonsat al mar de la
mort. No es pot acceptar la indiferència
davant el dolor aliè.

La crisi de l’euro pot superar-se si s’apli-
quen criteris de racionalitat, solidaritat i
responsabilitat. Irlanda ha sortit ja de la zo-
na de rescat, a Portugal ha estat elegit un
alcalde a Porto, un independent culte i res-
pectat per tothom, i a Alemanya s’està en
el procés de tancar una gran coalició que
podria corregir les polítiques restrictives i
austeres imposades per Angela Merkel.
La UE sembla fràgil i ineficaç. Sempre

les democràcies parteixen amb desavan-
tatge respecte a governs més expeditius.
L’euro va néixer amb l’hostilitat oberta de
la City de Londres i de Wall Street, que
van sentenciar que lamoneda única euro-
pea duraria poc. I continua viva. Serà Eu-
ropa la que finalment tindrà també un pes
decisiu a reconduir la confrontació entre
els governs de Catalunya i d’Espanya. En-
cara que sigui en l’últim minut.c

“Els Fuster, els Alcover,
els Cahner..., gràcies
a tots aquests obsessos
Catalunya és el que és”
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