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Relacions d’Espanya amb la Xina, el nou referent 
Eugeni Bregolat, 

nou ambaixador d’Espanya a la Xina



Eugeni Bregolat

Eugeni Bregolat va néixer a la Seu d’Urgell el 
26 de gener de 1943. Va estudiar Dret a la 
Universitat de Barcelona i va completar els 
seus estudis a la Universitat de Virgínia mit-
jançant una beca Fulbright durant el curs 
1966-1967. 

L’any 1971 va ingressar a la carrera diplomàti-
ca i entre els anys 1974 i 1978 va ser conseller 

comercial a la delegació comercial d’Espanya 
a la Unió Soviètica. Ha estat ambaixador d’Es-
panya a Indonèsia entre els anys 1982 i 1987, a 
la República Popular de la Xina en dues etapes 
prèvies a l’actual (des del 1987 fins al 1991 i 
des del 1999 fins al 2003), al Canadà entre els 
anys 1991 i 1992 i a Rússia entre els anys 1992 
i 1996. Va ser director general del Departa-
ment Internacional al gabinet dels presidents 
del govern espanyol Adolfo Suárez i Leopoldo 
Calvo Sotelo i també va ser director polític del 
Ministeri d’Afers Estrangers del govern espa-
nyol entre els anys 1997 i 1999. Va ser nome-
nat ambaixador en missió especial al Fòrum 
Universal de les Cultures Barcelona 2004. 

El dia 7 de gener de 2011, i després de ser 
ambaixador a Andorra, va ser nomenat per 
tercera vegada ambaixador espanyol a la Xina. 
Eugeni Bregolat s’incorporarà al seu nou lloc 
de treball properament i l’Associació d’Amics 
de la UAB ha pogut compartir amb ell un so-
par del Grup Claris abans que marxi a Pequín.
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Relacions d’Espanya amb la Xina,  

el nou referent

L a Xina és el gran teló de fons del que 
actualment succeeix al món, immers 
en un canvi econòmic i estratègic ex-

traordinari. Destaco la Xina, tot i que podrí-
em parlar també del grup dels BRICs (el Bra-
sil, Rússia, l’Índia i la Xina). És evident que els 
BRICs, aquests quatre països que s’assemblen 
en dimensions, amb molts milions de quilò-
metres quadrats de territori i amb molts habi-
tants (alguns inclús amb centenars de milions 
d’habitants o més de mil milions d’habitants), 
són països que tenen civilitzacions pròpies, 
com ara l’Índia o la Xina. I, a més, són països 
que han estat molt poc desenvolupats econò-
micament i que han crescut a ritmes molt 
forts en els darrers anys. Si s’analitzen els 
BRICs, es pot veure com el PIB de la Xina de 
l’any passat va ser un 20% més gran que el 
dels altres tres països junts: l’Índia, Rússia i el 
Brasil. I, evidentment, mentre el PIB de la 
Xina creixi més que el dels altres, cada any que 
passi la diferència es farà més gran. L’any 
1978, quan van començar a produir-se els 
canvis a la Xina, el PIB de l’Índia i el de  
la Xina eren similars; actualment, el PIB de la 
Xina és gairebé quatre vegades més gran.  
I augmenta cada any.

És evident que l’Índia es beneficia de pertà-
nyer al món anglosaxó per la presència brità-
nica que encara s’hi respira i pel fet de viure 
en una «democràcia». En tot cas, l’Índia es 
beneficia d’una bona premsa que la Xina no 
té. L’any passat, per exemple, la insurgència 
maoista va produir uns 2.000 morts. Si a  
la Xina s’hagués produït una desena part 
d’aquesta mobilització els diaris no parlarien 

de cap altra cosa. No es parla del fet que a 
l’Índia, però, sí que va succeir.

El segle xx va acabar amb la caiguda del mur 
de Berlín, moment en què va començar el se-
gle xxi. Acceptaria només la primera part 
d’aquesta concepció, la que relaciona l’ensor-
rament del mur de Berlín, de la Unió Sovièti-
ca i, en general, del bloc soviètic a l’Europa de 
l’Est amb el final del segle xx, però el segle xxi 
no va començar realment en aquella data. El 
segle xxi va començar el mes de desembre de 
l’any 1978, quan Deng Xiaoping va iniciar 
una política de canvis a la Xina. Crec que 
Deng Xiaoping serà fàcilment considerat pels 
historiadors com el personatge més important 
del segle xx. Lenin, al seu costat, va ser un po-
brissó que, al capdavall, no va entendre res. 
Xiaoping va ser l’home que despertà la Xina 
després de restar adormida durant molts se-
gles i la va encarrilar.

«El segle xxi va començar el mes de 
desembre de l’any 1978, quan Deng  

Xiaoping va iniciar una política de canvis  
a la Xina. Deng Xiaoping serà fàcilment 

considerat pels historiadors com el personat-
ge més important del segle xx [...] Xiaoping 
va ser l’home que despertà la Xina després 

de restar adormida durant molts segles  
i la va encarrilar.»

Si admetem que els Estats Units, com a civi-
lització, són una extensió d’Europa, arribem a 
la conclusió que els últims 500 anys han estat 
dominats per la civilització cristiana occiden-
tal, per Europa. En aquests moments, però, 
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això s’està acabant. Estem veient com mig mil-
lenni de predomini mundial per part d’Euro-
pa i dels Estats Units està canviant davant 
nostre. Recordareu, fa un parell d’anys, que es 
va inaugurar una exposició a les Drassanes de 
Barcelona sobre un famós almirall xinès de 
principis del segle xv. Vaig escriure un article 
a La Vanguardia sobre aquella exposició. L’al-
mirall en qüestió dirigia expedicions navals 
mercantils de la Xina a les costes orientals de 
l’Àfrica (l’actual Tanzània) durant les primeres 
dècades del segle xv, és a dir, cap a 1410-1420. 
Setanta anys abans dels viatges de Cristòfor 
Colom. Aquelles expedicions dels xinesos 
agrupaven gairebé 20.000 homes i als vaixells 
n’hi cabia més d’un miler. Les tres caravel·les 
de Colom tenien, entre les tres naus, una tri-
pulació de 89 homes. La Xina tenia un avan-
tatge tecnològic immens en relació amb els 
països europeus. Els xinesos van arribar als 
països africans sense colonitzar ni esclavitzar i 
sense fer res d’allò que els europeus sí que van 
fer a països d’arreu del món. Ja en aquella 
època, els almiralls eren conscients que havien 
de tractar els desconeguts com si fossin ells 
mateixos, tal com deia Confuci l’any 1500 aC.

«Si admetem que els Estats Units, com a 
civilització, són una extensió d’Europa, els 
últims 500 anys han estat dominats per la 

civilització cristiana occidental, per Europa. 
En aquests moments, però, això s’està aca-

bant. Estem veient com mig mil·lenni de 
predomini mundial per part d’Europa i dels 
Estats Units està canviant davant nostre.»

La Xina, que tenia mitjans tècnics, militars i 
força econòmica per haver sotmès el món que 
va conèixer, començant per l’Àfrica, no ho va 
arribar a fer mai. Històricament, la Xina mai 
ha estat un país agressor; al contrari, ha estat 
un país castigat primer pels mongols, després 
per altres tribus asiàtiques, pels anglesos a 
mitjan segle xix i durant 100 anys va ser colò-

nia occidental (recordem aquell famós cartell 
de «ni gossos ni xinesos»). Posteriorment, va 
patir els efectes de la presència japonesa, que 
va suposar un autèntic holocaust de més de 30 
milions de morts. 

No se sap ben bé per què, a finals del segle xv 
i als inicis del segle xvi, després dels viatges 
d’exploració del món, la Xina es va tancar, 
destruint els vaixells i iniciant lluites internes. 
Van arribar a la conclusió que estaven pitjor 
els que vivien fora del seu territori que ells 
mateixos, i van decidir tancar-se, emmurallar-
se. La conseqüència principal d’aquesta acti-
tud va ser que van perdre el tren de la revolu-
ció industrial i ho van pagar molt car: amb un 
segle de submissió colonial a les potències oc-
cidentals.

Recentment, hem pogut llegir al diari que la 
Xina ha avançat el Japó i s’ha convertit en la 
primera economia mundial. Fa escassament 
deu anys el PIB de la Xina corresponia al 28% 
del PIB del Japó. En aquests deu anys l’econo-
mia japonesa no s’ha mogut (s’havia quedat 
estancada des del 2000 fins al 2010), però la 
Xina ha crescut el 12% i això explica que hagin 
passat de tenir el 28% del PIB nipó a atrapar 
econòmicament el Japó. Fa deu anys també es 
deia que el PIB de la Xina podia atrapar el dels 
Estats Units a mitjan segle xxi. Més endavant, 
aquesta data es va començar a escurçar: l’any 
2045, o potser l’any 2040. Fa un parell d’anys, 
Goldman Sachs va afirmar que la Xina atrapa-
ria els Estats Units l’any 2027; només calia que 
digués dia i hora. El mes de juliol passat, una 
empresa que fa prospectiva va afirmar que això 
no succeiria l’any 2027, sinó el 2020. El Banc 
Mundial està d’acord amb aquesta estimació: 
l’any 2020 el PIB de la Xina atraparà el dels 
Estats Units. Naturalment, les projeccions són 
molt delicades, ja que hi poden haver errors 
per diversos motius. En el passat, les projec-
cions relacionades amb la Xina han estat errò-
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nies, però no per defecte sinó per excés. La 
Xina ha anat sempre més ràpida que les previ-
sions que se li havien pressuposat.

Si la Xina, des de l’any 2000 fins al 2010, va 
passar del 28% del PIB del Japó a equiparar-
s’hi, serà més fàcil que passi del 35% del PIB 
dels Estats Units a emular-lo ara que té preus 
de mercat. Evidentment, perquè això succeei-
xi cal que es produeixi una evolució econòmi-
ca amb un cert paral·lelisme entre la Xina i els 
Estats Units en aquesta dècada (2010-2020) i 
entre el que va succeir entre la Xina i el Japó 
des del 2000 fins al 2010. És a dir, si els Estats 
Units creixen molt poc en els propers anys a 
causa de la crisi i la Xina és capaç de mantenir 
un ritme de creixement del 8 o del 10% és 
evident que en deu anys la Xina atraparà els 
Estats Units.

«Si els Estats Units creixen molt poc en els 
propers anys a causa de la crisi i la Xina és 
capaç de mantenir un ritme de creixement 
del 8 o el 10% és evident que en deu anys  

la Xina atraparà els Estats Units.»

Les projeccions, però, van més enllà, i Gold-
man Sachs, que com deia fixa el 2027 com la 
data en què el PIB de la Xina atraparà el dels 
Estats Units, també declara que l’any 2050 el 
PIB de la Xina serà de 70 bilions de dòlars i el 
dels Estats Units de 40 bilions de dòlars, és a 
dir, gairebé la meitat. Evidentment, es tracta 
tan sols de previsions i és possible que no es 
compleixin. Suposem que, tot i així, l’any 2050 
aquesta dada es quedi curta però el PIB de la 
Xina sigui un 30% més gran que el PIB ame-
ricà. A nivell militar, tecnològic i estratègic, 
aquesta realitat és aclaparadora. En qualsevol 
cas, Goldman Sachs fa una projecció que, per-
sonalment, considero que és excessiva. 

Tot i així, el professor de la Universitat de 
Chicago Robert William Fogel, guanyador 

del premi Nobel d’Economia l’any 1993 i ex-
pert en l’impacte que té la societat del conei-
xement sobre el desenvolupament econòmic, 
afirma que la Xina està decidida a crear una 
sòlida societat del coneixement. Vegem sinó 
aquesta dada facilitada pel rector de la Uni-
versitat de Yale, que fa alguns mesos afirmava 
que el creixement de la població universitària 
a la Xina des de l’any 2000 fins al 2010 supera 
tota la població universitària dels Estats Units. 
La Xina vol situar, en poques dècades, mitja 
dotzena d’universitats entre les vint primeres 
del món contractant les millors personalitats 
del planeta. Fa un parell d’anys, a Sant Benet 
de Bages, al cicle de conferències organitzat 
per Caixa Manresa, en les quals vaig partici-
par, vaig parlar amb el vicepresident econò-
mic de Nokia i em va dir que el que avui fa el 
MIT o Stanford ho fa la gran universitat tec-
nològica de Pequín. Entre d’altres coses per-
què en aquest centre i a les grans universitats 
de la Xina hi ha milers de graduats de Stan-
ford i del MIT. El professor Fogel, en virtut 
dels seus estudis sobre l’impacte que la socie-
tat del coneixement té sobre el desenvolupa-
ment econòmic, diu que l’any 2030 el PIB de 
la Xina triplicarà el dels Estats Units. Totes 
aquestes dades es publiquen i, evidentment, 
sorgeixen qüestions. Davant d’aquestes previ-
sions, i en petites discussions a la CIA o al 
Consell de Seguretat de Washington o al Pen-
tàgon, quines reaccions hi deu haver?

«El rector de la Universitat de Yale va afirmar 
que el creixement de la població università-

ria a la Xina des del 2000 fins al 2010 
supera tota la població universitària dels 

Estats Units [...]. La Xina vol situar, en poques 
dècades, mitja dotzena d’universitats entre 

les vint primeres del món contractant les 
millors personalitats del planeta.»

Voldria parlar també dels trens d’alta veloci-
tat. Actualment, els xinesos tenen 8.000 qui-
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lòmetres de vies fèrries. Espanya és el segon 
país del món amb més línies fèrries, arribant 
als 2.000 quilòmetres. Alguns potser haureu 
pujat al tren de levitació magnètica de Sie-
mens que enllaça l’aeroport de Xangai amb 
l’exterior de la ciutat, recorrent un trajecte de 
50 o 60 quilòmetres que el tren fa circulant a 
450 quilòmetres per hora. És un tren que Sie-
mens va regalar als xinesos pensant que des-
prés els encarregarien els trens de Pequín i els 
de Xangai i tots els que calguessin. Els xinesos 
volien fer-ho però van demanar a Siemens la 
patent de la tecnologia. Siemens, en un acte 
de sobirania tecnològica, s’hi va negar. Els xi-
nesos van demanar-ho als japonesos i un con-
sorci dirigit per Kawasaki els va atorgar la 
tecnologia (si no ho haguessin fet, els xinesos 
l’haurien aconseguit per una altra banda). El 
mercat de la Xina és tan immens que els apor-
ta una posició negociadora brutal i les empre-
ses cedeixen, exceptuant alguna ocasió, com 
el cas de Siemens. Kawasaki els va donar la 
tecnologia i el govern de la Xina va ordenar 
que totes les empreses del sector s’associessin 
en un consorci. Va col·locar 150 acadèmics 
d’alt nivell amb capacitat de pensament estra-
tègic al capdavant i 200.000 enginyers. La 
Xina ha fet un salt tecnològic enorme. El Japó 
temia que això es produís, però creia que suc-
ceiria d’aquí a vint anys. No en un any i mig. 
El cas dels trens d’alta velocitat mostra l’acti-
tud que els xinesos podrien tenir a partir d’ara 
en la resta de sectors. 

Quan la Xina va entrar a l’Organització Mun-
dial del Comerç, l’any 2000, el comentari ge-
neral era que els xinesos eren molt valents, 
que havien obert el seu mercat molt més que 
qualsevol altre país en desenvolupament, vo-
lent que les empreses que podien sobreviure 
sobrevisquessin i les que no, s’enfonsessin, 
primer al mercat interior i després al mercat 
mundial. Tanmateix, això suposava que es pa-
gués un cost molt alt, ja que podien desapa-

rèixer alguns sectors industrials, com ara l’au-
tomobilístic xinès. Fins aleshores, cada go- 
vernador territorial volia la seva pròpia 
fàbrica de cotxes. L’any passat la Xina va ser el 
primer mercat mundial, inclús superant els 
Estats Units. General Motors i altres empre-
ses resisteixen perquè a la Xina la producció 
no cessa. Als Estats Units hi ha més de noran-
ta cotxes per cada cent persones en edat de 
conduir, mentre que a la Xina n’hi ha tres, de 
manera que les perspectives de creixement 
del mercat són immenses, comptant, natural-
ment, que sorgiran salts tecnològics que pos-
siblement ja s’haurien fet fa molt temps però 
que s’havien paralitzat perquè hi havia massa 
interès perquè les coses continuessin de la 
mateixa manera. Avui en dia, els fabricants de 
cotxes xinesos, competint amb totes les grans 
marques del món, lideren el 30% del seu 
mercat domèstic. Acaben de comprar Volvo i 
altres marques i estan exportant cotxes, no a 
Europa ni als Estats Units, però sí a d’altres 
continents.

«La Xina ha fet un salt tecnològic enorme.  
El Japó temia que això passés, però creien 

que passaria d’aquí a vint anys.  
No en un any i mig.»

Vull comentar, per acabar, un altre cas rela-
cionat amb el progrés tecnològic xinès. La se-
gona vegada que vaig estar a la Xina vaig co-
nèixer el president d’Airbus, que aleshores era 
Noël Forgeard, en un sopar convocat per 
l’ambaixador francès. En algun d’aquests so-
pars havia escoltat els discursos dels dirigents 
de l’aeronàutica xinesa i també els de For- 
geard, que afirmava que a Tolosa de Llengua-
doc estaven convençuts que l’any 2050 els  
avions es fabricarien als Estats Units i a Euro-
pa, però també a la Xina. 

La Xina, per la gran força del seu mercat, està 
aconseguint la tecnologia que vol i de qui vol.


