
DIVENDRES, 3 JUNY 2016 O P I N I Ó LAVANGUARDIA 23

Ximèrica
AquestacontracciódeXina iAmè

rica suggereix una quimera sor
gida del Pacífic cap a l’any 2000,
per la qual els Estats Units com

prenobjectesde consuma laXina i aquesta
li deixaelsdiners alsEstatsUnitsper conti
nuar comprant. Ho fa per mitjà de la com
pradebonsdelTresoramericà.
Aquesta relació és com unmatrimoni en

el qual un espòs estalvia i inverteix i l’altre
gasta i cap dels dos no és capaç de divor
ciarse. Si laXina deixés de comprar dòlars
aquestamoneda es col∙lapsaria i els 800 bi
lions que tenen els xinesos perdrien el seu
valor.Si,d’altrabanda,elsamericansdeixen
de comprar béns xinesos el seunivell de vi
dabaixaria iperdrienaquestcrèdit fàcil.Un
boicot americà pot causar caos industrial a
la Xina, però una revenja xinesa llançant
dòlarsalmónarruïnariaelsEstatsUnits.
Bonicadansade lamort, abraçadade l’ós,

suïcidi a duo que s’hanmuntat les dues su
perpotències econòmiques del món. Van
inventar la paraula l’historiador Niall Fer
guson i l’economista Moritz Schularick el
2007. Precisament en aquell moment les
bombolles de la crisi van començar a escla
tar, l’any següent les econo
miesoccidentals vanentrar en
recessió,enuncatastròficcicle
deKondratieff,quesónelsque
rodencada 70anys. El 2009es
van evaporar 13 trilions de ri
quesesdelsconsumidors.
L’economiaxinesatambéva

caure, però com que creixia al
15% va passar a créixer només
un 7,5% anual. El 2010 la Xina
creixia el 8,5% anual i els EUA
el 0,8%. Després de Tianan
men, el 1989, el capitalisme va
salvar la Xina: després de la
crisidel2007, laXinavasalvar
el capitalisme.
Quèpassaràdesprés?Que la

Xina superaràalsEUAenPIB.
Això serà el 2020 segons Ag
nes Maddison, però segons
Robert Fogel això ja estaria
passant el 2016. Al llibre del
2009 Quan la Xina governi el
món, Martin Jacques situa
l’hegemonia xinesa cap a l’any
2040. Un estudi de Goldman
SachsprojectaqueelPIBxinès
sobrepassarà el dels Estats
Unitsel2027.
Però no s’alarmin: els xi

nesos no són com nosaltres,
ells mai no han conquerit
continents a matadegolla per

imposarhi la seva religió i emportarse’n
totl’or.Elquesíquehanvolgutéscomerciar
ambtothomiquese’lsreconeguilasuperio
ritat en forma de tributs i homenatges de
vassallatge.
Cap al 1420 l’almirall ZhengHe, també

anomenat SanBao, i a l’Aràbia, Sindbad el
Marí, va salpar del port de Nanquín amb
320 naus i 28.000 homes. Tenia a les seves
ordres93capitans, 100contramestres, 5as

tròlegs i 180 metges. Els vaixells menors
feien 20 metres d’eslora i servien com a
transport, alguns tenienestablespera laca
valleria, d’altres eren horts de verdures i
d’altres cisternes d’aigua potable. Els
vaixells de guerra feien 60 metres de llarg
per 22 d’ample, i les naus capitanes –ano

menatsvaixellsdeltresor– feien100metres
per 50 d’ample. El vaixell insígnia de Sind
bad feia 150metres d’eslora amb 9 pals i 62
metres d’ample. La nau de Colom, feia 25
metres?
ZhengHe tenia ordres de no atacar els

habitants de les costes ni conquerir els
territorisquedescobriria; la sevamissióera
comerciarhi, inventariarne els recursos i
deixarlos plantes i animals xinesos que hi
hagués en aquells indrets. Les ordres im
perials consistien a navegar fins als confins
del món per rebre tributs, dels bàrbars
d’ultramar a tots els pobles sota el fir
mament, a civilitzarse en la Gran Harmo
niaConfuciana.
Aquests viatges es van suspendre quan a

Pequín van comprovar que, fora d’Europa,
on ja arribaven per la ruta de la seda, amb
prou feines no hi havia res per comerciar:
cocos, fustes,vidrets iartesaniesbastes.Res
queespogués canviarper la seda, les vaixe
lles, lesporcellanes i elsmetallsxinesos.
Estic amb els que opinen que la Xina re

petirà l’actitud de temps de ZhengHe. Al
segle XV van abandonar els viatges inter
continentalsperquèvanveurequenohiha

via res per comerciar. Al segle
XXI s’han adonat que tenen
molt a aconseguir a l’Àfrica i
l’Amèrica Llatina i s’hi estan
posicionant amb enormes in
versions.
Noelsconquerirannielsim

pediran la seva religió per for
ça. I per extensió, a Europa
tampoc. Crec que xinesos i ja
ponesos ens veuen comunve
tust i artístic shopping center
on poden venir a comprar en
els seus dies de vacances. Als
EstatsUnits ja els van captivar
amb la seva Ximèrica i els te
nen com un extens mercat.
Obriran un segon canal a
l’AmèricaCentral i estan com
prant els ports d’allà i d’Euro
pa. El Pireu és seu, i la meitat
delportdeBarcelona també.
Així va ser l’hegemonia xi

nesa,queesconsolidaràalase
gona meitat d’aquest segle.
Només ens exigiran compli
ments, que reconeguem la se
va superioritat i que paguem
tributs. Amb l’exèrcit dels
EstatsUnits tal comés ara, su
perior a tots els altres, com
aconseguiran els xinesos que
els Estats Units els paguin tri
buts?Van fins.c

Sembla que l’espanyolisme més
ranci té un problema freudià
ambHitler.Nohodicper la se
va reiterada obsessió en consi

derar tot independentista un èmul de
l’assassí de masses. Aquest pèrfid re
curs del clàssic reductio ad Hitlerum,
és a dir, la maniobra de fer servir l’es
pantall deHitler per guanyar undebat
–amb la idea que esmentar el monstre
anul∙la el contrari– ha estat utilitzat
per tots els salvadors de l’Espanya
eterna des que va començar el procés
català. Res de nou, doncs, sota el sol
d’uns tipus –alguns amb acta de dipu
tat– que en el seu intent de frenar un
moviment democràtic banalitzen la
pitjormatança de la humanitat.
Tanmateix, fins i tot sensenovetat al

front, hi ha alguns moments tan sur
realistes que voregen la comicitat. Per
exemple, lacoincidènciaendia i forma
de dos gurus del ciutadanisme irre
dempt, un en format ràdio i l’altre en
format càtedra. D’una banda apareix
el tal Cárdenas, intel∙lectual profund i
martell d’heretges indepes, assegu
rant que Hitler no va ser un dictador,
que l’havia votat el poble, que era so
cialista i bla, bla, demostrant fins a
quin punt arriba la seva saviesa histò
rica. És cert que el que digui aital emi

nència és poc rellevant, però serveix
per a l’ocasió. I qui agafa l’ocasió per la
punta dels cabells és l’altre salvador
patri, l’ínclit Francesc de Carreras,
inspirador de Ciutadans, escrivent de
la seva constitució i, en els temps lliu
res, atiador de la maldat nacionalista
catalana. L’esmentat il∙lustre ha escrit
unsaberutarticleque teniacomafina
litat comparar Artur Mas amb Hitler,
no foscasqueno l’haguessincomparat
prou. I si bé res no és sorprenent, la
contradictòria verborrea dels dos
companys i amics de croada resulta
ben simpàtica.
Algunes preguntes. La primera, el

problema freudià de l’espanyolisme
amb Adolf Hitler està en la seva fase
oral, genital o anal? Deu ser oral, per
què el tenen tot el dia a la boca. Segon,
que sempre siguiHitler el comodí i no
Franco, és perquè Franco és més pro
per, no sé, més familiar? Tercer, com
porten la consciència, utilitzant un as
sassí de milions de persones com un
simple ariet per a un debat polític?
Quart, utilitzada la comparació, signi
ficaqueaixòdeHitlernovaser tando
lent o que el que fan Mas i l’indepen
dentisme és un genocidi? Cinquè,
quan utilitzen aquest tipus d’idees
merdoses per guanyar posicions, què
esperen, la creu d’Isabel la Catòlica o
directament la creu de Ferro alema
nya? Finalment, creuen que guanyen
un sol adepte decent per a la seva
causa?
Perquè més aviat diria que utilitzar

Hitler per colpejar l’independentisme
nomésserveixper:a)solidificar lespo
sicionsmés intolerants, b) fer fugir els
més raonables. Pot ser que sigui això,
que només vulguin un exèrcit d’adep
tes a la croada, i no una població pen
sant. Perquè utilitzar el nom deHitler
endebadesésunpecatcapitalcontra la
memòria, lademocràcia i ladecència.c

‘Reductio ad
Hitlerum’

DeCarreras ha escrit un
saberut article que tenia
com a finalitat comparar
ArturMas ambHitler

Quèés la família?
A l diccionari de Sociologia, a

l’entrada família es llegeix que
“és un terme de difícil definició
si es vol que sigui vàlida per a

totes les sevesmodalitats i que agrupi tant
els seuselementsculturals combiològics”.
Tot i això, aporta una definició en afegir
que “és lamésuniversal de les institucions
socials però les seves formes històriques
sónmassadiversesper subsumirles enun
únic concepte”. I alhora conclou que “de
signa un grup social constituït per per
sones vinculades per la sang, elmatrimoni
o l’adopció, caracteritzat també per una
residència comuna, cooperació econòmi
ca, reproducció i curade ladescendència”.
Tanco cometes i plantejo contemplar aquí
les noves formes de família que s’estan

forjant. Lesmonoparentals, les parelles de
fet, que poden ésser heterosexuals o ho
mosexuals, i tambéelmatrimoni entreho
mosexuals, d’acceptació recent. Es tracta
de famílies legalment reconegudes, en el
cas de les unions matrimonials, de l’espè
cie que sigui, o de famílies implícitament o
explícitament reconegudes en el cas de les
parelles de fet. Són variacions capaces de
reunir els esmentats atributs de residèn
cia comuna, cooperació econòmica, re
producció (natural o assistida) i atenció
dels fills. Per la seva banda, George Mur
dock, antropòleg nordamericà, enumera
quatre funcions de la família que, si bé po
denexistir per separat, només la institució
familiar agrupa. Es refereix a sexualitat,
procreació, cooperació econòmica i socia
lització. Una funcionalitat present en
qualsevol delsmodels de família exposats.

Des d’un altre vessant, resulta vàlid ob
servar les relacions socials que establei
xen els diversos tipus de família, verificar
si apareixen diferències quant als contac
tes externs. El que s’evidencia és que, tret
de cercles molt conservadors, no sorgei
xen reservespel que fa a les parelles de fet,
actitud menys aplicable respecte de les
unions homosexuals.
Quan l’homoparentalitat es va obrint

camí a l’imaginari social, una pedra de toc
la trobema l’escola.Aules, pati, activitats…
Com actuen el professorat, els deixebles,
els progenitors, inclosos els propis homo
parentals? Essent que la família no es re
dueix a un únic concepte i que l’autocon
fiança dels petits depèn del capteniment
dels adults, ningú no hauria de malmetre
el benestar d’unes criatures que són com
totes les altres.c
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Després de Tiananmen, el
capitalisme va salvar la Xina;
després de la crisi del 2007 la
Xina va salvar el capitalisme
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