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HONG KONGÀsia

27 desembre
Data de sortida

Durada 9 dies

Un dels principals centres econòmics i 
financers del món capitalista és un en-
clavament diminut dins d’un gran país 
comunista. Teòricament, a Hong Kong 
hi ha llibertat de premsa, partits polítics, 
eleccions democràtiques, parlament au-
tònom i llibertat financera. A la Xina, tot 
això és impensable. Aquesta paradoxa 
sense precedents respon al pragmatisme 
del concepte un país, dos sistemes que 
un bon dia es varen inventar per fer possi-
ble allò impossible. 
I allò impossible no hagués passat mai 
si no fos per les Guerres de l’Opi, que 
van enfrontar a britànics i xinesos durant 
el segle XIX. L’any 1898, la Xina va cedir 
definitivament el territori de Hong Kong al 
Regne Unit per un període de cent anys i 
els anglesos van fer de la colònia l’empo-
ri més important de l’Extrem Orient. Pel 
camí, Chiang Kai-shek fugiria a Taiwan i el 
règim del Kuomintang donaria pas al de la 
Xina comunista de Mao. Però, encara que 
també semblés impossible, els acords es 

van mantenir i l’any 1997 Hong Kong va 
retornar a la Xina convertida en la ciutat 
més vibrant, més dinàmica i més extrava-
gant del país. O gairebé, perquè no gaire 
lluny de Hong Kong, a la petita ex colònia 
portuguesa de Macau, el malabarisme 
polític del règim comunista xinès va acon-
seguir un altre miracle històric. I és que 
allà, al voltant del centre colonial declarat 
Patrimoni de la Humanitat, hi ha Las Ve-
gas d’Orient, amb més casinos i més sa-
les de joc que a cap altre lloc d’Àsia. Se-
gur que si Mao ho veiés, no s’ho creuria!

Us proposem un cap d’any inèdit a Hong 
Kong i Macau per conèixer dues ciutats 
úniques al món, farcides de contrastos 
entre modernitat i tradició, cultura euro-
pea i xinesa, metròpolis urbanes i poblets 
de pescadors i arquitectura colonial i gra-
tacels ultramoderns. I, evidentment, entre 
capitalisme i comunisme, la paradoxa 
sense precedents d’un país, dos siste-
mes.




