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Pensament i religió a l'Àsia.
 
Xina: tradició, modernitat i ideologia a l'era de la globalització
Seán Golden



El pensament xinès clàssic va articular-se a través de dues grans tradicions autòctones, el
confucianisme i el daoisme (taoisme), i d’una estrangera, el budisme (que va adquirir carac-
terístiques xineses). La confrontació del sistema imperial xinès amb la modernitat de la
Il·lustració euroamericana en la seva vessant imperialista a partir de la I Guerra de l’Opi
(1838-1840) va provocar una crisi d’identitat cultural molt profunda dins la societat xine-
sa perquè el seu sistema polític, basat en els seus valors tradicionals, no havia estat prou
robust per resistir i repel·lir les agressions estrangeres, i en gran mesura aquesta crisi enca-
ra està vigent. Tot i que la Xina ha recuperat la seva sobirania i comença a recuperar el seu
paper com a poder mundial, ara ha de fer front a les conseqüències d’una globalització que
tampoc no té els seus orígens al sistema de creences i de valors tradicionals xinesos.
Les tres grans tradicions del pensament de Zhongguo, el “país del mig”, van construir la rea-
litat social xinesa i van articular els seus valors socials i la seva cosmovisió, però no amb
les mateixes característiques que les tres grans tradicions religioses que van sorgir del món
“mediterrani”. El judaisme, el cristianisme i l’islam, les tres religions del Llibre, deriven la
seva legitimitat i la seva autoritat de la creença monoteista en un Déu creador omnipotent
que pot intervenir activament en els afers humans, autor inqüestionable d’un text sagrat;
tanmateix, les tradicions xineses no comparteixen aquests fonaments. Ni Confuci, ni el
Dao, ni el Buda no són déus, ni creadors, ni els seus textos –d’autoria humana– no són
sagrats. L’enfocament principal del pensament xinès sempre ha estat l’ordenació de la vida
cívica, i no allò que pot passar després de la mort.

Els orígens i l’estratificació social del pensament xinès4L’animisme, el xamanisme i
els ritus que ordenaven la vida social van donar origen al pensament xinès antic. En trac-
tar-se d’una societat agrícola, l’observació del comportament del món natural va ser de
molta importància, i aquesta observació va confirmar, d’una banda, la periodicitat i la pre-
visibilitat dels fenòmens naturals, i de l’altra, el que semblava ser la inexplicable interrupció
d’aquesta previsibilitat per les catàstrofes naturals imprevistes. L’animisme descobria àni-
mes –i per tant poders màgics– en tot fenomen natural, i el xamanisme articulava un sistema
d’intervenció humana en la marxa de les coses a través de la capacitat de la xamana o del
xaman de comunicar amb les forces i amb les ànimes de la naturalesa, quan aquestes havien
perdut el seu equilibri o previsibilitat habitual. Un desequilibri al macrocosmos del món
natural seria la causa d’una catàstrofe natural, com ara una sequera, mentre que un dese-
quilibri al microcosmos de l’individu seria la causa d’un desastre particular, com ara una
malaltia. 
De l’observació del comportament del món natural es van derivar conclusions sobre el
comportament del món humà, i viceversa. El mal comportament del sobirà podria provo-
car catàstrofes naturals, mentre que el seu bon comportament podria mantenir la previsibilitat
habitual del comportament natural. El paper que va assumir el sobirà va ser una evolució
del paper dels xamans: actuava d’intermediari entre el món humà i el món natural. És per
aquesta raó que la societat xinesa de l’antiguitat va desenvolupar una molt elaborada estruc-
tura ritualista, des del nivell microcòsmic de la família fins al nivell macrocòsmic de l’Estat.
Al món natural cada cosa tenia el seu lloc, el seu nínxol, i mentre que cada cosa seguís el
seu camí correctament, tot aniria bé. El món humà havia de seguir el mateix model.
Fa tres mil·lennis, com a mínim, des del començament de la dinastia Zhou (± 1050 aC–
256 aC), el pensament xinès ha fet una discriminació social entre les creences, tant polí-
tiques com socials. La classe dirigent, sense deixar de banda la importància dels ritus, va
assumir una actitud bàsicament agnòstica envers els fenòmens sobrenaturals, i va con-
centrar-se en l’ordenació de la vida cívica. Per aquesta classe social, les creences
antropomòrfiques originàries van donar pas a una visió abstracta de Tian (el cel) com a
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força còsmica, però no pas com a déu intervencionista en la
vida humana. Però les masses van mantenir les seves creences
animistes i xamàniques.
La llengua xinesa distingeix aquesta estratificació social molt
clarament a través dels sufixos jia i jiao. El sentit exacte de jia
és “família”. En l’antiguitat els oficis culturals eren hereditaris
i, com a conseqüència, quan els primers grans pensadors xine-
sos van començar a formar escoles, aquestes també es deien jia.
L’escola de Confuci es diu rujia en xinès, l’Escola dels Ru, que
eren –com Confuci– els experts en l’organització dels ritus que
havien de garantir el bon funcionament del món humà i la
reciprocitat del món natural. Aquesta escola de pensament era
agnòstica. Confuci va esquivar respondre qualsevol pregunta
sobre l’existència dels esperits i fantasmes o sobre la possibili-
tat de vida després de la mort i va insistir en la necessitat de

resoldre els problemes dels vius. Va defensar el manteniment
dels ritus, no pas pel seu valor religiós, sinó com a cimenta-
cions de la societat i guies del comportament humà.
Però Confuci no es va preocupar gaire per les masses. El seu
públic era la classe dirigent. A partir de la dinastia Han (206
aC – 220 aC) els governants van convertir una versió eclècti-
ca del confucianisme en ideologia oficial de l’Estat, i des de
llavors, la complicitat de pensament i d’ideologia ha estat una
constant de la cultura xinesa i dels seus sistemes polítics. El
confucianisme els servia als governants perquè predicava una
estricta jerarquització social subordinada als seus interessos. En
el marc de la burocratització del sistema imperial, els garantia
un cos de mandarins obedients i lleials, i en el marc dels súb-
dits, els garantia convivència, obediència i lleialtat. Per tal de
reforçar aquest últim aspecte, es va promoure una versió popu-

Religió a Xina

• Més de 100 h./km2

• De 10 a 100 h./km2

• Menys de 10 h./km2

•• Zones deshabitades

DENSITAT DE
POBLACIÓ A LA XINA

TIANJIN

SHANXI

SHANDONG

HEBEI

LIAONING

JILIN

HEILONGJIANG

BEIJING

ANHUI

JIANGSUGANSU

NINGXIA

SHAANXI HENAN

HUBEI

JIANGXI

FUJIAN

ZHEJIANG

HUNAN

XINJIANG

QINGHAI

XIZANG

YUNNAN

SICHUAN

GUIZHOU

GUANGXI

GUANGDONG

MONGOLIA
 IN

TE
RIO

R

• Xina de les Tres Vies (taoisme,
   confucianisme i budisme xinès)

• Budistes

• Musulmans

• Eclecticisme religiós

500 km0

 Elaboració CIDOB edicions. Font: Atlas des Religions, 2002.

               



11

XINA: TRADICIÓ, MODERNITAT I IDEOLOGIA A L'ERA DE LA GLOBALITZACIÓ

lar del confucianisme, anomenada rujiao, que afegia elements
de les creences populars al confucianisme de l’elit, fent ús psi-
cològic de la força de les creences religioses populars per tal
d’enfortir la subordinació del poble. Jiao vol dir “ensenyar” però
en aquest context es podria entendre com a “doctrina” o “dog-
ma”. Per tant, hi havia un confucianisme intel·lectual o culte
(rujia) i un confucianisme popular i supersticiós (rujiao). En
aquest cas, però, la promoció d’una religió confuciana va ser
una política deliberada, i no una evolució de les creences popu-
lars tradicionals.
L’estratificació social del pensament entre jia i jiao ha caracte-
ritzat les altres tradicions xineses també. Hi ha una versió culta
i agnòstica del daoisme (daojia) caracteritzada pels grans lli-
bres de Laozi, de Zhuangzi i de Liezi, però hi ha també una rica
tradició religiosa popular (daojiao) que contradiu aspectes impor-
tants del daoisme culte. Hi ha una tradició budista intel·lectual
(fojia) i una tradició popular (fojiao). Molt sovint les traduc-
cions d’aquesta terminologia a les llengües modernes no
respecten aquests matisos en la llengua original i aquest fet pot
provocar confusions i malentesos.
La ideologització de les creences per part de les classes diri-
gents topava sovint amb un procés invers: l’ús que feia el poble
de les seves creences com a motor ideològic de les sublevacions
populars que van arribar a derrocar dinasties al llarg de la histò-
ria xinesa. La combinació de reivindicacions polítiques,
econòmiques i socials amb supersticions mil·lenàries basades
en la fe dels creients i en la seva capacitat d’assolir la invul-
nerabilitat o la immortalitat ha pogut generar moviments
revolucionaris molt potents. A mitjan segle XIX la rebel·lió
dels Taiping va estar a punt de derrocar l’última dinastia, i a
finals d’aquell segle, hi va haver la rebel·lió dels Boxers. La
importància d’aquesta combinació en la història xinesa és un
dels elements que explica avui dia la preocupació dels gover-
nants xinesos amb el moviment Falungong. La combinació de
descontentament popular amb creences mil·lenàries és un tipus
de resposta contestatària del poble als seus governants amb
arrels profundament xineses i que no pot ser descartada com a
influència o ingerència estrangera. 

Un sistema ultraestable4L’historiador Mark Elvin atribueix
la incapacitat de l’imperi xinès de modernitzar-se a l’estil euro-
americà, tot i tenir ciència, tecnologia, riquesa i poder suficients
per fer-ho, a la consolidació d’una estructura social i econò-
mica que havia constituït un high-level equilibrium trap1 (Elvin,
1973). El pensador xinès contemporani Jin Guantao fa ús del
concepte científic d’un “sistema ultraestable” per caracteritzar
aquesta estructura socioeconòmica que va ser incapaç de resis-
tir l’imperialisme estranger i per definir el repte que encara té
la Xina per poder fer front a la seva pròpia modernització econò-
mica, social i política en l’era de la globalització (Jin, 2001).
Durant el segle XVII la presència de missioners jesuïtes que
ocupaven càrrecs importants a la burocràcia imperial xinesa
va permetre la introducció d’alguns elements de la incipient
revolució científica moderna en marxa a Europa (Golden,

2000), però la introducció d’idees i d’ideologies estrangeres
com ara el budisme hindú, l’islam o el cristianisme va posar de
manifest un fenomen que "es podria anomenar un 'imperatiu
cultural': cap religió marginal que penetrés de l’exterior no
podria tenir esperances d’arrelar-se a la Xina (almenys a esca-
la social) tret que s’adaptés a la pauta que a l’època de finals
de l’imperi estava més definida que mai. El confucianisme repre-
sentava allò que era zheng [...], 'ortodox', en un sentit religiós,
ritual, social i polític, i per no ser classificada com a xie [...],
'heterodox' i ser tractada com a una secta subversiva, una reli-
gió marginal havia de provar que estava del cantó del zheng.
[…] Atès que [els conversos xinesos] mancaven de l’herència
intel·lectual i teològica que els seus mestres jesuïtes havien dut
des d’Europa, van haver d’adaptar els fonaments jesuïtes al seu
propi univers de discurs tradicional, igual que més de mil anys
abans els deixebles xinesos de Kumarajiva [monjo budista i
màxim traductor i intèrpret dels textos budistes, cap a l’any
385-409] havien absorbit ansiosament els ensenyaments del
mestre i malgrat això van crear les seves pròpies versions de
filosofia Mahayana, senzillament perquè mancaven del marc
de referència indi i escolàstic de Kumarajiva" (Zürcher, 1994). 
La influència jesuïta va desaparèixer a mitjan segle XVIII i va
ser substituïda durant el segle XIX amb un nou tipus d’activi-
tat missionera protestant, més agressiva i menys respectuosa
amb els valors xinesos. D’una banda, la presència protestant
va inspirar una part de la ideologia dels rebels Taiping, però de
l’altra, va contribuir a la xenofòbia creixent que motivava mol-
tes rebel·lions perquè els missioners gaudien del mateix dret a
l’extraterritorialitat que tant havia malmès la sobirania xine-
sa, i perquè predicaven valors estrangers que qüestionaven la
legitimitat dels valors tradicionals xinesos. Tot i així, la presèn-
cia missionera va ser també una font de les noves idees de la
modernitat euroamericana. 
La reacció de la societat xinesa a la seva feblesa davant la
modernitat ha provocat des de llavors un debat entre el man-
teniment dels valors tradicionals, d’una banda, tot fent ús dels
avenços científics i tecnològics, i el rebuig total dels valors tra-
dicionals a favor d’una importació total dels valors estrangers,
de l’altra. Hi ha un element radical en tots els moviments revo-
lucionaris del segle XX, des de Sun Yat-sen i fins a Mao Zedong,
tot passant pel conegut “Moviment de 4 de Maig”, que rebut-
ja el pensament, les creences i les ideologies tradicionals. El
màxim moment d’aquesta tendència va ser la revolució cultu-
ral maoista, que pretenia esborrar tot el passat xinès i tots els
seus valors, però que va provocar una experiència tan traumà-
tica que va desprestigiar el maoisme com a motor ideològic de
la modernització de la Xina. 

El buidatge ideològic del pensament tradicional4El maois-
me havia identificat el confucianisme, la base principal dels
valors tradicionals, com a enemic número u del poble, com a
causa primordial de l’estancament de la cultura xinesa i de la
seva incapacitat de defensar-se dels poders imperialistes. El
maoisme s’havia inspirat en el pensament marxista-leninista,
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que es presentava com a sistema científic, i no com a sistema
de creences. Tot i així, i potser com un altre exemple de l’“impe-
ratiu cultural”, el maoisme reconeixia la necessitat d’adaptar
aquest sistema importat d’“Occident” a les característiques
específiques xineses. Per aquesta raó, la definició actual del
“Pensament Mao Zedong” ja no fa referència als escrits d’a-
quest autor, sinó al principi de “les característiques xineses”,
que diu que tota aplicació d’una política ha de fer-se en fun-
ció de la situació específica i històrica de la Xina.
D’una banda, aquesta interpretació del Pensament Mao Zedong,
en combinació amb la manca de tradicions dogmàtiques i doc-
trinàries com les d’“Occident”, dóna una gran flexibilitat i
marge de maniobra als líders xinesos, com diu John Gray (2000):

“Les profundes diferències entre el capitalisme asiàtic i el dels
països occidentals no disminuiran amb el temps. Reflecteixen
diferències, no només en les estructures familiars sinó també
en la vida religiosa de les cultures en les quals aquests diferents
capitalismes estan arrelats (…). Els pensadors socials i els eco-
nomistes occidentals estan equivocats en suposar que qualsevol
capitalisme arribarà a assemblar-se a la cultura econòmica (…)
d’Anglaterra, Escòcia i part d’Alemanya i els Països Baixos. El
capitalisme francès o italià no ho han fet. En els nostres temps,
el capitalisme dels països postcomunistes amb tradició religio-
sa ortodoxa serà diferent del de qualsevol país “occidental”
protestant o catòlic: ni les institucions de la societat civil lai-
ca, ni l’Estat limitat d’aquests països occidentals s’han
desenvolupat en cap cultura ortodoxa (…). El mateix val per

als capitalismes asiàtics: el capitalisme indi mai no convergirà
amb el dels països que tenen com a principal herència religio-
sa la confuciana, la budista o la musulmana (…). El nou
capitalisme d’Àsia Oriental està lliure de la pesada càrrega occi-
dental de disputa ideològica sobre els mèrits dels sistemes
econòmics rivals. Això és així en part perquè la major part de
les tradicions religioses d’Àsia Oriental no pretenen ser exclu-
sives. Aquesta falta de reivindicació d’una única veritat és
paral·lela a un enfocament pragmàtic en política econòmica.
A les cultures asiàtiques, les institucions de mercat es consi-
deren instrumentalment, com a mitjans per a la creació de
riquesa i de cohesió social, no teològicament fins en sí matei-
xos. Un dels atractius que tenen els 'valors asiàtics' és que en
adoptar una aproximació a la vida econòmica totalment ins-
trumental eviten les obsessions occidentals que fan de la política
econòmica un terreny de conflicte ideològic. La llibertat “asià-
tica” respecte a la teologia econòmica permet que les institucions
de mercat es jutgin i es reformin segons la manera que les seves
actuacions afecten els valors i l’estabilitat de la societat”.

D’altra banda, però, el buit ideològic provocat pel fracàs del
maoisme radical i el rebuig del confucianisme tradicional ha
obert la porta a diverses tendències. Hi ha una recuperació evi-
dent de la pràctica de les creences populars tradicionals. Els
temples del budisme, el confucianisme i el daoisme populars
estan oberts una altra vegada amb una gran concurrència de
creients. De fet, durant l’època maoista aquestes creences mai
no havien desaparegut del tot al camp, on vivia la major part
de la població, com van descobrir molts dels joves intel·lec-
tuals desterrats després de la Revolució Cultural. 
També han tornat a funcionar les esglésies cristianes, tot i la
pugna entre l’afany del Govern xinès d’organitzar tots els aspec-
tes de la vida social de manera vertical i sota la tutela del Partit
i la reivindicació de la seva autonomia per part de les esglé-
sies, especialment la catòlica. Al marge d’aquestes esglésies
“oficials” hi ha una activitat missionera clandestina, persegui-
da pel Govern xinès precisament perquè és clandestina. Tot i
així, el cristianisme no és molt present dins la societat xinesa.
L’islam, en canvi, té una presència més significativa. Oficial-
ment, els musulmans xinesos constitueixen un dels grups ètnics
definits com a “minoria nacional”, a més dels altres grups no
xinesos que també són musulmans.

La crisi del buit ideològic4Quan les creences religioses poden
servir com a motor ideològic d’una resistència o d’una reivin-
dicació separatista, com pot ser el cas del budisme al Tibet, o
de l’islam a Xinjiang, la frontera entre creença religiosa i ide-
ologia política queda desdibuixada, des de la perspectiva del
Govern central, fet que condiciona la seva resposta a aquest
tipus de manifestació religiosa. Com ha posat de manifest el
paper de l’islamisme en el terrorisme internacional, la ideolo-
gització de les creences religioses no és trivial ni innocent, i
Xina comparteix les seves fronteres amb diverses fonts de l’is-
lamisme polític.

4Gran mesquita de Xi'an (Xina)
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Una altra tendència, fruit del fracàs del maoisme com a eix ver-
tebrador de la Xina moderna, ha estat l’hedonisme, d’una banda,
i el populisme, especialment el nacionalisme populista, de l’altra.
Els diversos moviments socials que van convergir en les manifes-
tacions populars de la primavera de 1989 representaven diferents
conjunts de reivindicacions i diferents dinàmiques, algunes d’a-
questes ideològiques, que van posar a prova –i sobrepassar– el
nivell de tolerància del sistema polític. Com a conseqüència de
la repressió, durant els anys noranta la ideologia va perdre priori-
tat a favor de la nova doctrina que manifestava que “enriquir-se
és gloriós” que Deng Xioaping va proclamar l’any 1992. Des de
llavors el consumisme ha substituït el comunisme. 
La legitimitat del Partit avui dia depèn de la seva capacitat de
mantenir el ritme de creixement econòmic i no del seu discurs
ideològic. Tant els elements tradicionals i conservadors de la socie-
tat com el mateix Partit han començat a predicar el “Nou
Confucianisme” com a base dels valors socials (Louie, 2004). Men-
trestant, els esdeveniments de 1989 s’allunyen de la memòria
històrica i comença a haver-hi debat novament entre els corrents
intel·lectuals del neoliberalisme, que rebutgen la revolució socia-
lista xinesa a favor de la modernitat euroamericana i que esperen
que la consolidació d’un veritable mercat lliure afebleixi el con-
trol del Partit i acceleri les reformes polítiques, tot i la desigualtat
patent en la distribució de la riquesa; i la “nova esquerra”, que es
preocupa precisament per les desigualtats socials, i que defensa
reformes polítiques més igualitàries o equilibrades, una nova esque-
rra que rebutja la tradició que va conduir a la Revolució Cultural,
però no tota la tradició socialista xinesa. Les dues tendències des-
taquen la globalització com a marc en el qual la Xina ha de dur a
terme les seves reformes. Els neoliberals ho veuen com un avan-
tatge, però la nova esquerra com un inconvenient.

Nota4

1. N. de l'Ed.: High-level equilibrium trap = Trampa d'equilbri d'alt nivell. D'acord amb Elvin, els pro-

cessos no mecanitzats emprats a l'agricultura i la indústria xineses –principalment l'abundància de

mà d'obra barata i la complexitat del mercat– van assolir un nivell tan alt de desenvolupament i efi-

ciència, que van fer poc rendible la inversió de capital en la mecanització d'aquests processos.
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