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La Xina avui.
 
La Xina del segle XXI. El dilema de la Modernitat.
Seán Golden 



Seán Golden Director, Centre d’Estudis Internacionals i Interculturals de la UAB. Director Programa Àsia, Fundació CIDOB 

La “modernitat” es va introduir a la Xina per la força de les armes. No podem comprendre
l’actitud de la societat xinesa actual envers aquesta “modernitat”, ni la seva pròpia versió de
la “postmodernitat”, sense recordar aquest fet. 
L’actual actitud xinesa envers el món “Occidental” és fruit, d’una banda, de les conse-
qüències de les catàstrofes que el país va patir durant l’últim segle i mig i, de l’altra, del seu
desig de recuperar el temps perdut com a conseqüència d’aquestes catàstrofes per tal de
modernitzar l’economia i millorar el nivell de vida.  La cultura, les estructures socioe-
conòmiques i polítiques, i la psicologia social que constitueixen el sistema de valors i la
ideologia tradicional –els anomenats “valors asiàtics”– van impedir al seu dia una resposta
adequada a les ambicions dels poders imperialistes al llarg dels segles XIX-XX. Com a con-
seqüència d’això, la Xina va patir sense interrupció, i fins a finals del segle XX, tot un seguit
de desastres. 
A mitjan segle XIX, la Xina va experimentar dues guerres de l’opi amb el Regne Unit i França,
que van imposar la humiliació de l'extraterritorialitat i les pèrdues corresponents de sobira-
nia territorial i de gestió dels grans serveis de transport i de la duana; la gran rebel·lió dels
Taiping, que va requerir una intervenció de les forces armades estrangeres per mantenir en el
poder una dinastia decadent, que per a la major part de la població era igualment estrangera:
la dinastia Qing, d’origen Manxú; diverses sublevacions ètniques i/o anti-Manxú; una pri-
mera guerra amb el Japó que va humiliar el país; i la rebel·lió xenòfoba dels Bòxers, una resposta
a l’extraterritorialitat de la qual gaudien els missioners i altres estrangers i a la incapacitat dels
governants Qing de fer front a l’explotació estrangera del país, que va provocar una altra inter-
venció armada de les forces militars estrangeres. 
Des de començaments del segle XX, la Xina va patir una revolució republicana que va derro-
car l’última dinastia; diverses lluites entre senyors de la guerra; una guerra civil entre les forces
comunistes i les forces nacionalistes; una segona invasió i guerra japonesa; la continuació de
la guerra civil fins a la proclamació de la República Popular l’any 1949; una guerra contra els
EUA a Corea; les grans campanyes polítiques de lluita de classe i de col·lectivització dels anys
cinquanta, enmig de bloqueigs econòmics i diplomàtics motivats per la Guerra Freda; ten-
sions bèl·liques amb Taiwan; un traumàtic trencament amb l’URSS; la Revolució Cultural; i
els esdeveniments de l’any 1989 a Beijing que van acabar en tragèdia. 

Com a resultat d’aquest patró d’inestabilitat permanent, la

població actual xinesa, tret de la gent més jove, no ha cone-

gut, fins ara mateix, ni l’estabilitat ni la prosperitat. 

Per fer front a la situació de feblesa i d’inestabilitat creada per les agressions imperialistes, els
reformistes sempre han seguit dues tendències oposades: el rebuig total de la cultura tradi-
cional com a impediment intrínsec a la modernització, o l’intent d’aprofitar-se dels avantatges
d’importar des de l’estranger una modernització científica i tecnològica, amb els seus avan-
tatges econòmics, sense perdre la “quinta essència” de la cultura tradicional. 
Mao Zedong va ser un bon exemple de la primera tendència. Pretenia esborrar la cultura tra-
dicional a favor de la seva visió d’un comunisme amb característiques xineses, però la seva
política de lluita de classes permanent va impedir la modernització del país. L’entusiasme i
l’idealisme populars de la revolució maoista van morir amb els excessos de la “Gran Revolu-
ció Cultural del Proletariat”. 
Deng Xiaoping i els seus successors tipifiquen la segona tendència. Després de la mort de Mao
(1976) van posar en marxa una política de kaifeng, d’obertura econòmica, sobre la base d’un
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pragmatisme polític i l’intent de crear un “mercat lliure amb
característiques socialistes”. Ha desaparegut el fons ideològic de
la política del Partit Comunista (que acaba d’acordar la militàn-
cia de capitalistes), però no pas el seu afany de controlar l’evolució
econòmica i política de la societat. La pugna lliurada entre el
confucianisme i el comunisme ha donat pas a un consumisme
rampant, mancat d’un clar sistema de valors.
Les guerres de l’opi i altres intervencions militars al llarg dels
segles XIX-XX, van servir els interessos d’empreses i de països
imperialistes, però no els interessos xinesos. Aquest procés sí que
va ser un “xoc de civilitzacions”: un xoc violent i traumàtic entre
els valors culturals i les estructures socioeconòmiques i políti-
ques de la societat tradicional xinesa, i els valors d’una Il·lustració
europea que acompanyaven les estructures del poder en la cons-
trucció d’imperis. Mentre que els hereus de la Il·lustració
conquerien el món, proclamaven unilateralment que els seus
valors eren evidents i “universals”. Aquesta universalitat els ser-
via, fins i tot, com a justificació d’aquelles conquestes. 

La defensa d’uns “valors asiàtics” i la “modernitat” En
aquest context la defensa d’uns “valors asiàtics” –la quinta essèn-
cia de la cultura xinesa– suposa una resistència multilateral a
una tendència unilateralista. Si avui dia debatem entre una
geopolítica unipolar, dominada per l’hegemonia nord-ameri-
cana i causa de divisions transatlàntiques, i una geopolítica
multipolar defensada per Europa i la major part del món, cal
recordar que, per a la major part del món, l’herència de la Il·lus-
tració uneix Europa i les Amèriques en un sol bloc monolític. 
Per a la doctrina neoliberal del “Consens de Washington”, els
valors asiàtics són un escut que aquells països utilitzen per tal
d’esquivar reformes que beneficiarien els interessos de les empre-
ses multinacionals. Per al món asiàtic, són una alternativa als
valors “occidentals”, uns valors que havien justificat l’imperia-
lisme al seu dia, i que ara semblen justificar un neoimperialisme
econòmic. Com a alternatives als aspectes negatius dels valors
“occidentals”, constituirien un contrapès necessari a l’unilate-
ralisme. Fomentarien, doncs, el multilateralisme. 
Per al Primer Món i el bloc transatlàntic, el paradigma que
regeix la seva percepció de les relacions és la Guerra Freda i la
postguerra freda. Per a la resta del món, el paradigma que regeix
la seva percepció de les relacions és el colonialisme i el post-
colonialisme (que és un paradigma que inclou la Guerra Freda).
Gran part de la població mundial no pot veure els valors occi-
dentals com a “universals” precisament perquè havia patit les
conseqüències d’un imperialisme que es justificava precisament
com a extensió d’aquests valors, raó per la qual han adquirit un
caire semiòtic: han esdevingut símbols d’un tipus de compor-
tament geopolític interessat que contradiu el seu contingut
semàntic. 
Per aquesta raó el concepte de la “modernitat” és un concepte
tan ambivalent en el context de la Xina moderna. D’una ban-
da, la manca de modernitat va debilitar el país davant els atacs
externs i va impedir la reforma de la seva economia i les seves
institucions sociopolítiques. Els reformistes van batejar aquesta

modernitat que mancava amb els noms simbòlics de Sr. Ciència
i de Sr. Democràcia. És la modernitat que els huaqiao, els xine-
sos d’ultramar, com ara Sun Yat-sen, van aportar a la revolució
republicana que va enfonsar l’última dinastia a principis del segle
XX. És la modernitat que la política d’obertura kaifeng aporta
avui dia, i que dóna tan bons resultats per a l’economia xinesa i
per millorar el nivell de vida de la població. 

D’altra banda, però, els països que profes-

saven aquesta modernitat democràtica i

científica no respectaven els seus propis

valors en els seus tractes amb la Xina. Per

a molts pensadors xinesos, aquesta inco-

herència suggereix una hipocresia que treu

tot valor als “valors universals” de la Il·lus-

tració des del punt de vista de la Xina. 

La protecció dels drets sindicals o dels nens, per exemple, o la
imposició de normes de protecció del medi ambient, que es jus-
tifiquen com a valors universals, poden ser interpretats igualment
com a mesures d’un proteccionisme encobert per part de paï-

”Xina” o, en sentit literal, “país del centre.”
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sos que exigeixen mercats lliures per al seu benefici, però que
no volen obrir els seus mercats a la resta del món. L’exigència
de normes, d’institucions i de l’estat de dret per part dels paï-
sos hereus de la Il·lustració europea queda en entredit quan es
demostra que aquests mateixos països no respecten les normes
i institucions internacionals si no els beneficien. 

Els “valors universals” Des d’una perspectiva semiòtica, no
hauria de sorprendre el fet que la Xina no percep aquests valors
“universals” en termes del seu contingut intrínsec, sinó com a
símbols que són buits de contingut perquè, des de la perspec-
tiva xinesa, amaguen darrere de bones paraules les actuacions
que demostren les veritables intencions  dels països que pro-
fessen aquests valors. La Xina jutja els països “occidentals” per
les conseqüències de les seves actuacions i no pas per les inten-
cions que afirmen professar.
El Consens de Washington predica els valors del “mercat lliu-
re”, com si fossin lleis de la naturalesa, com antigament els
marxistes defensaven el materialisme dialèctic i històric. Men-
trestant, els interessos de les multinacionals i dels EUA
promouen un unilateralisme desenfrenat des que la caiguda de
l’URSS va assenyalar l’eliminació d’un contrapès als EUA. És

veritat que els valors asiàtics són una arma de doble tall que
pot diluir certs valors occidentals, com ara el respecte a la lli-
bertat individual, però al mateix temps plantegen les grans
qüestions filosòfiques d’una manera alternativa, amb conclu-
sions distintes. L’unilateralisme del Consens de Washington
s’autoproclama “universal” en termes absolutistes perquè no
admet la teoria de la construcció social, i és incapaç de qües-
tionar-se. La conseqüència és una forma d’etnocentrisme que
es converteix en amenaça a l’etnodiversitat. Qualsevol siste-
ma alternatiu de valors es converteix en fet diferencial.
El concepte de laissez-faire forma part de l’herència de la Il·lus-
tració europea, com també la “Declaració Universal dels Drets
Humans”. Si és veritat que el convenciment de la universali-
tat d’aquestes idees justificava la seva imposició, hauríem de
tornar a analitzar els valors de la Il·lustració des d’una pers-
pectiva crítica, abans de defensar-los cegament contra qualsevol
sistema alternatiu. El fet que el moviment nazi creiés haver tro-
bat una justificació filosòfica per a la seva ideologia en alguns
aspectes del pensament de Nietzsche, no vol dir que tingués
raó; però sí que vol dir que cal reexaminar aquells aspectes del
pensament de Nietzsche que es prestaven a una mala inter-
pretació. En aquest sentit, hom podria preguntar-se si els valors
de la Il·lustració formen part de l’esperit del capitalisme (a l’es-
til de Max Weber), o si són un epifenòmen del capitalisme
protestant (a l’estil del Marxisme simplista). Els pensadors asià-
tics identifiquen la “modernitat” amb aquest sistema de valors
del capitalisme occidental. Troben els seus orígens en la Il·lus-
tració i la seva aplicació en l’imperialisme més salvatge: el cor
de les tenebres, Apocalipsi –ara i redux. 

Cap a un postmodernisme xinès? Irònicament, els grans
pensadors de la Il·lustració (Leibniz, Montesquieu, Voltaire)
van inspirar-se en els sistemes de pensament i de govern xine-
sos descrits pels missioners jesuïtes que van viure a Beijing al
llarg dels segles XVII-XVIII. El despotisme il·lustrat s’inspira-
va en la figura de l'emperador xinès. La funció pública, que
havia de dedicar-se a conrear el bé dels ciutadans d’una mane-
ra imparcial i equitativa (i que caracteritza el despotisme il·lustrat
de la tecnocràcia social demòcrata que és la Comissió Europea
avui dia), s’inspirava en el mandarinat xinès. 
Entre els intel·lectuals europeus que s’interessaven pels valors
de la cultura xinesa hi havia François Quesnay (1694-1774),
líder dels Fisiòcrates, conegut com el “Confuci d’Europa”. Al
seu llibre El despotisme de la Xina proposava organitzar l’eco-
nomia francesa sobre la base de l’agricultura, com els xinesos.
Va veure en el poder dels lletrats mandarins un reflex de La
república de Plató, i la seva admiració per la intervenció gover-
namental mínima a l’economia xinesa va inspirar el concepte
Fisiòcrata de laissez-faire en el marc econòmic. (No obstant
això, al segle XIX, quan comença l’agressió imperialista envers
la Xina, els grans pensadors –Hegel, Kant, Marx– ja denigra-
ven els valors xinesos.)
Com a conseqüència, podríem dir que els valors asiàtics, que
rebutgen el modernisme europeu a favor d’una versió pròpia de
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postmodernisme, surten de la mateixa font que alguns valors de la
Il·lustració. Aquest postmodernisme, però, té característiques molt
diferents en comparació amb la seva versió occidental.

Per a molts pensadors xinesos, la Xina hauria

de modernitzar-se sense passar per la “moder-

nitat” occidental. Hauria de “saltar” el sistema

de valors de la Il·lustració que veuen com a

una justificació ideològica de l’imperialisme,

i desenvolupar una economia i unes institu-

cions que siguin vàlides per enriquir el país i

millorar el nivell de vida de la seva població,

però sense la imposició de valors que afavo-

reixen un Occident que ja és ric.

Aquests pensadors veuen com, als països occidentals, la dissidència
cultural professa els valors postmoderns com a rebuig del modernis-
me. 
En aquest context, diuen, hauria de ser possible modernitzar el país
però estalviant-se la imposició d’uns valors que els mateixos països
occidentals (o la seva dissidència cultural) ja rebutgen. D’aquesta
manera, la Xina podria ser postmoderna, sense haver passat per la
modernitat, i mantenir els seus propis valors asiàtics. No caldria accep-
tar com a valors “universals” uns valors que pertanyen a una
“modernitat” ja caducada com a conseqüència del pensament post-
modernista. A la Xina es parla d’un mercat lliure amb característiques
socialistes, però a Àsia, en general, podríem parlar d’un nou paradig-
ma: el capitalisme confucià, com a contrapès al capitalisme protestant.
Una conseqüència d’aquest postmodernisme a l’estil xinès, que és un
antimodernisme a l’estil occidental, és el paper del nou nacionalisme
xinès, una altra conseqüència del buit de valors causat pel fracàs ide-
ològic del model comunista. El clima de la Guerra Freda i del seu
anticomunisme irreflexiu va ocultar el  paper important del nacio-
nalisme en l’èxit del Partit Comunista a la Xina. El Partit, que va
lluitar contra la invasió japonesa al seu dia, ha recuperat per al país
el paper de gran jugador a l’arena de la política internacional. Avui
dia la Xina percep la geopolítica unilateralista dels EUA com a una
amenaça al seu futur, i promou la reconstrucció d’un món multipolar
com a remei a la situació creada després de la desaparició de l’URSS.
Aquest no és un tema trivial pel que fa a les futures relacions Xina-
EUA: un dels “bestsellers” xinesos més importants de l’última dècada
ha estat un llibre titulat La Xina pot dir no! En combinació amb la
tendència de la dreta nord-americana de promoure la idea d’una riva-
litat inevitable EUA-Xina, podria esdevenir un dels factors geopolítics
més importants d’aquest nou segle.

Els huaqiao, el consumisme, el control de natalitat i
l’individualisme L’única influència estrangera ben vista
pel Govern xinès és la inversió directa dels huaqiao, la Diàs-
pora dels xinesos d’ultramar. Les xifres d’inversió exterior a
la Xina que facilita cada país no distingeixen el percentatge
d’aquesta inversió que pertany als huaqiao. El comportament
inversor dels huaqiao no correspon a les fronteres nacionals
dels països on viuen sinó a la seva identitat comuna amb la
del seu país d’origen. Són una font privilegiada d’idees i de
modes estrangeres, precisament perquè són vistos com a com-
patriotes. Poden actuar com a pont intercultural a la Xina i
com al millor soci capitalista de l’inversor estranger.
Les reformes econòmiques del procés de modernització xinès
han anat acompanyades de canvis socials molt importants,
que mostren altres aspectes del xoc de civilitzacions entre
els valors “universals” de la Il·lustració europea i l’àmbit cris-
tià, i els valors “asiàtics” de l’àmbit confucià. El consumisme
i la política de control de la natalitat afavoreixen un com-
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portament més egoista i, per tant, més individualista. Aquest és
un comportament que sí que pot trobar alguns valors intrínsecs
en el concepte dels drets de l’individu. Al mateix temps, però,
l’auge de l’individualisme pot minar els antics valors col·lectivis-
tes. Els valors col·lectivistes tradicionals, que no donaven tanta
llibertat ni valor a l’individu, sí que havien garantit el manteni-
ment de les persones més febles a la societat xinesa.
El desenvolupament de la llibertat individual ha comportat l’a-
parició d’un nou tipus de comportament anomenat liumang, més
individualitzat i menys respectuós amb els valors defensats pel Par-
tit. Liumang vol dir aproximadament el mateix que “delinqüent”
o “hooligan” en la seva accepció oficial, però les noves genera-
cions l’entenen més aviat en el sentit de “rebel sense causa”. 

Gran part de la cultura popular contemporà-

nia pertany ja a la categoria liumang. És un

estil de vida que rebutja els valors dominants

i persegueix la llibertat individual i l’auto-

suficiència al marge dels canals oficials.

Un altre factor de canvi social amb conseqüències revolucionà-
ries ha estat la política de control de la natalitat basada en el fill
únic. Aquesta política no ha tingut l’èxit desitjat perquè no s’ha
pogut imposar rigorosament al camp. Per tant, el creixement
demogràfic s’ha alentit, però no deixa de ser una amenaça al
desenvolupament econòmic del país. Tot i així, ha creat un feno-
men sense precedents a la història xinesa: la inversió de la piràmide
d’edats. En el passat sempre hi havia més fills i néts que no pas
pares i avis, però avui dia hi ha fills únics amb dos pares i quatre
avis. Sorgeix així una generació de nens consentits, coneguts
popularment com xiao huangdi, “petits emperadors”. El nou paper
d’aquests petits tirans de la seva família representa una inversió
total dels tradicionals valors confucians de pietat filial. S’està
criant la primera generació d’egoistes de la història xinesa. Aquest
fet, combinat amb la imposició de l’economia del consum, pot
tenir conseqüències imprevisibles per al futur de la Xina.

Regionalisme i crítica social La dilució del poder del Govern
central ha permès un increment de la regionalització del país
que s’ha vist exacerbat pels desequilibris del creixement econò-
mic. No totes les regions es beneficien de la modernització de
la mateixa manera i, per tant, hi ha tensions interregionals. Al
mateix temps, han reaparegut certs conflictes ètnics, especial-
ment al Tibet i als territoris del nord-est de la Xina que
confronten amb els països de l’Àsia central. Aquestes tensions
regionals, populars i ètniques recorden el tipus de tensions que
van provocar tantes sublevacions al llarg del segle XIX i, per
tant, preocupen el Govern. Durant tota la història xinesa hi
ha hagut moviments mil·lenaris que funcionen com a motors
de la revolta popular. 

Cal emmarcar el valor simbòlic del moviment Falungong en aquest
quadre de possibles sublevacions populars per tal de comprendre
la reacció tan hostil del Govern xinès a aquest nou moviment
mil·lenari. A més, no es tracta d’una ideologia subversiva impor-
tada de l’estranger, sinó d’un nou culte eclèctic basat en elements
tradicionals de la cultura autòctona. No són els joves liumang ni
els dissidents polítics qui practiquen i defensen el culte, sinó per-
sones madures, mestres i professors, funcionaris, policies i quadres
del mateix Partit. Són les persones que sempre havien donat el
seu suport al Partit en el passat, però que han quedat margina-
des ara per la nova economia de mercat perquè reben sous fixos
i no tenen recursos per fer front a la inflació. 
A la Xina sempre es feia la protesta de manera simbòlica i indi-
recta. Per criticar el present calia exaltar algun episodi del passat
que destacava pel seu contrast amb el present, o criticar algun
episodi del passat que se s’assemblava al present. Una altra for-
ma de protesta consisteix en elogiar allò que critica el Govern.
Una diferència fonamental entre els seguidors de Falungong i els
liumang o els dissidents, és que el Falungong no imita cap moda
estrangera i no pot ser criticat com a “contaminació espiritual”.
Tot i així, la població en general desitja estabilitat política i pros-
peritat econòmica, i ha demostrat que, des dels esdeveniments
violents del 1989, pot tolerar un dèficit democràtic si gaudeix d’un
cert benestar material, amb menys interferència del Govern en la
vida privada. En aquest context, cal destacar l’efecte dissuasiu del
model de l’antiga Unió Soviètica. La població xinesa no vol repe-
tir els mateixos errors. La dilució del poder del Partit i la
regionalització del poder tenen aspectes positius també, com són
els nous experiments amb la democràcia local que es duen a terme
a diferents províncies de la Xina. L’entrada de la Xina a l'Organit-
zació Mundial del Comerç (OMC), i l’organització del Jocs Olímpics
de 2008 poden mantenir, o bé accelerar, aquests processos.
El marxisme preveia la dialèctica com a manera de resoldre aques-
tes contradiccions. El marxisme, que era fruit també de la
Il·lustració, però amb una visió més clara de les implicacions
socio-econòmiques i polítiques d’aquesta, ha passat per una meta-
morfosi asiàtica. Podria ser que els valors asiàtics esperen una
metamorfosi europea. 
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