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Espanya i laXina fixenel respectemutu
a la sobirania i la integritat territorial

sens dubte ha vingut per quedar
se”. El president espanyol va afir
maraixíquelaXinaés“unpaíspri
oritari”iquearareforçalaseva“re
lacióespecial”ambEspanya.“Som
ambiciosos –va insistir Sánchez–;
celebro la firma d’aquests acords i
d’altres que contribuiran a revita
litzar les nostres relacions econò
miques per elevarles a un nou ni
vell, a l’altura de la nova realitat de
laXina i tambéd’Espanya”.
D’aquesta manera culminava

una llarga jornadaenquèXi i la se
va dona, Peng Liyuan, van ser re
butsoficialmentpels reisFelipVI i

A tocar de la cimeradelG20
a Buenos Aires, creix l’ex
pectació davant el possible

desenllaç de la reunió bilateral en
tre els presidents dels EUA i de la
República Popular de la Xina, Do
naldTrump iXi Jinping, que abor
darà els futurs desenvolupaments
de la pugna comercial entre els dos
governs. L’Administració Trump
és la seva principal instigadora, en
coherència amb les promeses de
campanyade forçar laXina a posar
fi a les seves pràctiques comercials
“deslleials” iareduir l’enormedèfi
cit comercial entreelsdospaïsos.
En cas que no es materialitzi un

acord, la Casa Blanca ja ha ame
naçatambunaltrepasderosca:ele

var, al gener, d’un 10% a un 25%
els aranzels que ja pesen sobre
250.000 milions de dòlars de béns
importats de la Xina. Una mesu
ra que podria estendre, en una
fase posterior, a noves taxes so
bre 267.000 milions més d’impor
tacions.
La pressió s’ha exercit en diver

sos fronts. En la seva participació
recent en la cimera de l’organitza
ciódeCooperacióEconòmicaÀsia
Pacífic (APEC), el vicepresident
nordamericà, Mike Pence, va en
durir el to i vabuscarun tancament
de files dels seus socis davant laXi
na, laqualcosa,perprimeravegada
enels29anysd’històriad’aquestfò
rum,vaimpedird’assolirunadecla
racióconjuntaal finalde lacimera.
La confrontació comercial està

encaixada en una rivalitat geopolí
ticamultidimensionalimésàmplia:
entreelsEUA–elpoderhegemònic

del sistema internacional després
del final de la guerra freda– i la
RepúblicaPopulardelaXina,elpa
ísmésbenposicionatperexercirde
contrapès efectiu al seu poder a
curt termini; en especial, en matè
riaeconòmica.
Tot i això, ens hem d’oblidar

d’una rivalitat en termes de bipola
risme:comafirmaelpolitòlegxinès
Yan Xuetong, més que un combat
entre dos pesos pesants, la disputa
serà com en un partit de futbol, en
què un grup d’actors coordinen els
seus interessos i enquè, elsuns i els
altres, intenten anticiparse i tallar
el jocal rival.
En aquest escenari, la Xina ja ha

desenvolupat el seu propi discurs
entornde la Iniciativa delCinturó i
la Ruta (en anglès, BRI), un pla per
projectar la seva influència a l’ex
terior, donar sortida a l’oceà a les
províncies interiors xineses i con

nectarse demanera alternativa als
mercats europeus i africans. En
aquest context cal entendre els
acords signatsahiraEspanya.
Comaresposta, idesprésdelain

solència del TPP, fa un any l’Admi
nistració Trump va llançar la seva
contraproposta narrativa, la idea
d’un “IndoPacífic Obert i Lliure”
que,demoment,hatingutunatèbia
acollida entre les nacions del Sud i
elSudestd’Àsia.
Com ha evidenciat la recent ci

mera de l’APEC, seran claus els
membres de l’Associació de
Nacions del Sudest Asiàtic (Ase
an); en especial elVietnam, lesFili
pines i Singapur, que semblen cri
datsaexercirdefrontissadelarela
ció EUAXina. És per això que es
mostren cauts a l’hora d’afegirse a
unaoaltra iniciativa.A la recambra
també espera l’Índia –que veu amb
suspicàcia com els interessos xine
sos es consoliden al seu voltant en
llocs comaraSri Lanka, el Pakistan
o Bangla Desh–. El seu primer mi
nistre,NarendraModi, es reunirà a
tres bandes ambTrump i el primer

ministre japonès, Shinzo Abe, du
rant lacimeradelG20.
LaretiradadeTrumpaposicions

més aïllacionistes i el seu abando
nament del lideratge internacional
exemplaritzant, sumat al clima de
divisió interna alsEUA,ha estat in
terpretada per alguns analistes xi
nesos com una oportunitat perquè
la Xina faci un pas endavant i es
postuli com a paladí del lliure co
merç i la globalització, dues dinà
miquesquehanafectatmoltpositi
vament el creixement econòmic
asiàtic. Entre el nacionalismexinès
tambéhihapressaper recuperar el
llocpreeminent entre lespotències
que creuen que la Xina es mereix.
Arabé,elreplegamentnordameri
cà coincideix en el temps amb l’en
trada de l’economia xinesa en una
novafasedecreixementmésmode
rat, que exigirà reformes estructu
ralsquefacinpivotar l’economiade
l’exportació basada en el preu a la
demandainternai lainnovació,una
reforma costosa en termes econò
mics i polítics. El dilema per al Go
vernxinèsestà servit.c

En tempsdedesmesura
Oriol Farrés

O. FARRÉS, especialista en Àsia i el Pacífic
i coordinador de l’anuari del Cidob

Letícia, ambhonorsmilitars al Pa
lau Reial, on també van ser acla
matsperunaàmpliarepresentació
delacolòniaxinesaresidentalaca
pital espanyola, amb banderes i
pancartes en què els donaven la
benvinguda. Després, el president
xinès va rebre a la Plaza de la Villa
la clau d’or deMadrid demans de
la seva alcaldessa, Manuela Car
mena.Xi va expressar la confiança
que aquesta clau li obri “la porta a
Europa”.
Després el van rebre al Senat el

seu president, Pío GarcíaEscude
ro, i lapresidentadelCongrés,Ana
Pastor. “La Xina farà esforços per
obrirencaraméslessevesportesal
món exterior i per facilitar l’accés
alsmercatsenàreescomara les in
versions i laproteccióde lapropie
tat intel∙lectual”, va dirXi en la so
lemne sessió parlamentària. I va
animar Espanya a “pujar nous es
glaons” en la seva relació amb la
Xina. Aquí va revelar que va llegir
ElQuixotclandestinamentalsanys
seixanta, quan era camperol du
rant la revoluciócultural.
Al sopar de gala final FelipVI va

celebrar que Espanya i la Xina ba
sin lasevarelacióen“elmutucom
promís amb els principis d’unitat i
integritat nacional”. De fet, al do
cumentd’associacióestratègicaels
dospaïsos“reiterenlasevaadhesió
alsprincipisderespectemutudela
sobirania i integritat territorial
dels estats d’acord amb el dret in
ternacional i les resolucions de
l’ONU”. El Govern d’Espanya rea
firma el seu suport al “principi
d’una sola Xina”, i rebutja implíci
tament la independència de Tai
wan.El text, però, no conté cap re
ferènciaexplícitaaCatalunya.c

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

L’agenda internacional del Govern central

Els presidents Xi Jinping i Pedro
Sánchez van assistir ahir a la firma
d’una llarga llista d’acords comercials i
institucionals entre els quals figuren
tres convenis que impulsaran projectes
relacionats amb institucions de l’àrea
metropolitana de Barcelona. Aquests
són els detalls que n’han transcendit.

SEAT. La companyia amb seu a
Martorell va formalitzar ahir l’aliança
amb la xinesa Anhui Jianghuai
Automobile (JAC) i Volkswagen Group
China mitjançant un acord estratègic
–que s’afegeix al que es va firmar el

juliol passat a Berlín– que li permetrà
desenvolupar cotxes elèctrics al
gegant asiàtic. L’operació, liderada per
la firma espanyola filial de
Volkswagen, suposarà el
desembarcament en la primera
potència mundial de l’automòbil. La
previsió és que el 2021 llanci models
electrificats amb la seva marca
destinats a aquest mercat. Fins
aleshores ho farà amb la nova
ensenya Sihao. Així mateix, la
companyia iniciarà les pròximes
setmanes la construcció d’un centre
d’R+D a la ciutat de Hefei, on JAC té el

quarter general, en el qual
s’impulsaran solucions
d’electromobilitat, connectivitat i
conducció autònoma. Personal de
Seat ja treballa a les instal∙lacions
d’aquesta firma, principalment
enginyers, a qui s’afegiran
professionals d’altres àrees.

HOSPITAL CLÍNIC. Un dels principals
centres de referència de la investiga
ció mèdica de Barcelona i la facultat
de Medicina i Ciències de la Salut de
la Universitat de Barcelona van
segellar també ahir un acord de

col∙laboració estratègic amb el districte
de Guangzhou.

L’HOSPITALET.L’Ajuntament de
l’Hospitalet i el Govern d’Espanya
van subscriure un acord amb China
National Building Material (CNBM),
una de les empreses que són líders
mundials en la fabricació de materials
de construcció, i que al seu torn també
està associada amb Barcelona
Housing Systems, firma catalana
especialitzada a aportar solucions
innovadores al problema de
l’habitatge al segle XXI.
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Xi Jinping i Pedro Sánchez durant la trobada que van tenir ahir al palau de laMoncloa


