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LaXina i el capitalisme democràtic

Fa tresmesos el BuróCen-
traldeTraduccionsiCom-
pilacionsdelPartitComu-
nista Xinès em convidà a
participar enunsimposi a

portatancadaperdebatreelfuturpo-
lític i democràtic de laXina. El Buró
té, des del 1938, la missió de salva-
guardar el cànonmarxista, delMarx
mésjovealsdocumentsaprovatsales
conferències i congressos del partit,
i de fer recerca teòricasobreel “soci-
alismeambcaracterístiquesxineses”.
Per aixòmateix, emdigué l’organit-
zadordelesjornades,ésl’únicainsti-
tució a tot el país amb la legitimitat i
capacitat d’explorar alternatives al
model polític existent.

El simposiesvadesenvolupardu-
rant dos dies en un hotel a tocar del
llacOccidental, un estanyovalat, es-
quitxat demasses de lotus i rodejat
d’unavegetaciód’unverdtendreies-
blaimatquehihaalbellmigdelaciu-
tatdeHangzhou.Alsparticipants,di-
verses dotzenes, ens encabiren en
unasalamoltàmplia, totablanca,as-
segutsperordre jeràrquicenrengle-
res de taules amb tovalles blanques i
teteresdeceràmicablanca.Regular-
ment,ungrum,tambévestitdeblanc,
passavaencongitperomplir-lesd’ai-
guabullent.Afora,quannoqueiauna
plujafina,hihaviaunaboirinafume-
jant,irisadaperunsoldescolorit.Em
vanassegurarque,perclima,geogra-
fiaiurbanisme,Hangzhourepresen-
ta el màxim ideal estètic a la civilit-
zació xinesa.

Comcorresponaunesjornadesfe-
tessotaeltítolambigudeSimposiIn-
ternacional sobre el Passat i Present
de laGovernança a laXina, lamajor
partdeltempslesdiscussionsvanser
hermètiques.Laparaulademocràcia
flotava subtil a l’ambient. Però com
deviapassaralfranquismefraguistai
postfraguista, els convidats vanpre-
ferir fer servir la ironia blanca que la
interpel·lació directa.

Arabé,malgrataquellaprudència
generalitzadai l’anglèsavegadesim-
penetrable del servei de traducció,
erafàcilsentirqueelsparticipantses-
taven dividits entre el que podríem
anomenarintel·lectuals“nacionalis-

tes” i acadèmics “liberals”. El sector
nacionalista,queeramajoritari,esta-
vaobsessionatarecuperarel liderat-
getecnològiciculturalquelaXinaha-
viatingutenl’èpocadeMarcoPoloia
redimir-la de la humiliació d’haver
estatderrotadaimenyspreadaperles
potències occidentals al segle dinou.
En la seva opinió, una bona gover-
nança consistia a fer dues coses. Pri-
mer,mantenir l’estabilitat i launitat
delpaísi,pertant,evitaruncanvipo-
líticacceleratquepodriaferexplotar
un país que ara bull com una olla a
pressió.Segon,utilitzarl’estatielseu
mandarinat, que són entitats bi-
mil·lenàries i per tant plenament xi-
neses, per gestionar l’economia i per
posarcontralescordeselcapitalisme
liberal, fragmentat, tou i sense brúi-
xola dels Estats Units. Perquè, com
em va preguntar retòricament una
professora joveambclaravocacióde
Plató, si lademocràcia seleccionaels
millors,ésquefuncionabé,peròsino
hofa,dequèserveix?¿Noéssuperior
un sistema que sempre tria els més

preparats aunqueelegeixunBush?
Als elements liberals del simposi

elsmovia,encanvi,unpatriotismedi-
ferent.Elpaís tambéels feiamal.Pe-
rò rebutjaven l’apel·lació que feia la
majoria a l’excepcionalitat (i a la su-
perioritat) de la civilització xinesa.
S’oposavenalaidead’unaculturana-
cionalinamovible,d’unaànimaxine-
sa diferent, que és l’argument que fa
servir el poder per mantenir l’statu
quo.Defensavenlacreaciód’unsiste-
mademocràtic i d’un estat transpa-
rent.Semblavenpreferir l’exili, inte-
rior o exterior, a haver de suportar
l’encotillament de l’estatisme i
col·lectivisme de sempre. Eren, en
unaparaula,unsindividualistesrabi-
ososque,tanmateix,nopodiendeixar
d’oblidar elsmés de cent cinquanta
milionsd’immigrantsruralsquemal-
viuenalesciutatsdesproveïtsdetota
menadedrets civils i polítics.

Perdescomptat,aquestatensióno
ha estat ni és exclusiva de la Xina.
L’han experimentat tots els països
quenovanfer laRevolucióIndustri-
al al segle dinou i que van quedar-se
a la cua del desenvolupament. Al se-
gle vint, però, el comunisme la va re-
soldreoamagarquanvacombinar la
denúnciaanticapitalista,quehaestat
semprelagranbanderamobilitzado-
ra de dretes i esquerres al Tercer
Món, ambunaproposta política que
prometia la superació de tots els de-
fectes i crisis de l’economia demer-
cat.O,enaltresparaules,quanvacon-
vertir els països colonitzats i els po-
bres de la terra, si més no retòrica-
ment, en l’avantguarda de la
modernitat.

Després, el fracàs de l’economia
planificadavaferbascularl’hegemo-
niade les ideesnovamentcapal libe-
ralismedemocràtic,d’arrelangloeu-
ropea. I, ara, la crisi econòmicaaEu-
ropaieldinamismegalopantdel’eco-
nomiaxinesahanrevifatelprograma
del capitalismed’estat fins a conver-
tir-lo, almenys sobre el paper, en la
granalternativaalcapitalismedemo-
cràtic.Laqüestiófonamentalés,com
alsimposid’Hangzhou,siaquestaop-
cióéslamillori lamésviable.Enpar-
laré al proper article.

CARLES BOIX

PROFESSOR UNIVERSITAT PRINCETON

Confuci 

ElPartitComunistaXinès
emvaconvidaraunsimposi
aporta tancadasobreel futur
de laXina.Laqüestióéssi
el capitalismed’estatésuna
alternativaaldemocràtic


