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                                                               Les reformes econòmiques i el procés de canvi  que no 

                                                               va arrelar.

                                                               

                                                               Seán Golden.



La política de reformes i d’obertura promoguda a la Xina per 
Deng Xiaoping, a partir de la consolidació del seu poder l’any 
1978, va donar pas a un període d’experimentació en els àm-
bits de l’economia i del pensament acadèmic, i va posar fi al 
maoisme radical, tot i que no hi van haver grans canvis politics. 
Les reformes van recuperar una pragmàtica política econòmica 
dissenyada per Chen Yun a començament dels anys cinquanta. 
Ell havia utilitzat incentius econòmics per estimular la produc-
tivitat, i l’economia va respondre bé, però el maoisme radical va 
rebutjar els incentius per considerar-los símptomes d’un “camí 
capitalista”. Entre els anys 1956 i 1976 els radicals van promou-
re freqüents campanyes de masses i una “Revolució Cultural” 
per tal d’impedir la consolidació d’una política econòmica mo-
derada. Al final, els seus excessos van convèncer els governants i 
la població en general de la necessitat d’abandonar el maoisme 
radical i de promoure millores en el nivell de vida i en el grau 
de llibertat del poble. Al mateix temps, la política exterior va ex-
perimentar un canvi radical. La possibilitat d’entendre’s amb el 
gran enemic d’antany, els Estats Units, va implicar la possibilitat 
d’assolir altres grans canvis fins llavors inimaginables.

Les “Quatre Modernitzacions”,  
reformes i obertura

Aquest canvi polític es va justificar per la necessitat d’imple-
mentar les “Quatre Modernitzacions” que el primer ministre 
Zhou Enlai havia reclamat l’any 1974 malgrat l’oposició dels 
maoistes radicals: calia modernitzar la indústria, l’agricultura, la 
ciència i la tecnologia, i la defensa. La mort de Zhou, a principi 

de 1976, va privar el poble d’un baluard contra el radicalisme. El 
mes d’abril de 1976, durant l’època de l’any en què la gent ho-
menatjava els avantpassats, van aparèixer espontàniament per la 
plaça de Tian’anmen elogis anònims a la figura de Zhou, entesos 
per la població en general com a crítiques a la “Banda dels Qua-
tre”, els líders radicals que se li oposaven1. També van aparèixer 
petites ampolles de vidre pels carrers de Beijing. En xinès “petita 
ampolla” és xiaoping, una paraula que sona igual que el nom de 
Deng Xiaoping, el col·laborador més estret de Zhou, que havia 
estat purgat per la Banda dels Quatre. El poble reclamava el re-
torn de Deng per substituir Zhou en la lluita contra els radicals, 
els quals havien reprimit les manifestacions populars a favor de 
Zhou i de Deng a Tian’anmen amb violència i condemnaven els 
manifestants com a “contrarevolucionaris” (aquest veredicte va 
ser revocat posteriorment). El setembre de 1976 Mao Zedong va 
morir. Un mes més tard, els veterans del Partit Comunista van 
detenir els radicals i Deng va començar un procés per consolidar 
el control del Partit que va durar dos anys. 

Deng havia de lluitar contra l’ala maoista del Partit i ho 
va fer amb una combinació de pragmatisme i de revisionis-
me del “Pensament Mao Zedong”. Contra l’eslògan “Millor 
roig que expert” va proposar “Gat blanc, gat negre”. El primer 
prioritzava el compromís ideològic; el segon els resultats (no 
importa el color del gat si caça ratolins). Contra la defensa 
cega de tot allò que Mao havia fet o dit, Deng va recordar 
que el “Gran Timoner” deia que “cal demostrar la veritat per 
mitjà dels fets”. Va demanar als quadres del Partit l’obertura de 
pensament, la recerca de noves polítiques, i va prometre que 
els intel·lectuals no tornarien a ser perseguits. Es van encetar 
grans debats, duts a terme al llarg dels anys vuitanta, amb una 
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massiva introducció d’idees estrangeres al discurs públic a la 
Xina. Tant va ser així que es parlava d’una “febre cultural” que 
pretenia recuperar la pluralitat del fervor reformista que havia 
caracteritzat les primeres dècades del segle XX. 

En la pràctica, el procés de reforma i d’obertura encetada 
pel dengisme no va ser tan plural. Per a l’Estat-Partit, la pobla-
ció i l’economia xineses eren com “un ocell en una gàbia”. Po-
drien entrar aires nous però l’ocell no podria sortir. A més, els 
nous aires portaven pols que calia combatre amb campanyes 
contra la contaminació espiritual. Pensadors que sobrepassaven 
els límits patien crítiques públiques però sense córrer els riscs 
típics de l’època maoista. Una excepció va ser Wei Jingsheng: 
per haver suggerit públicament que les quatre modernitzaci-
ons no funcionarien sense una cinquena, la democràcia, va 
ser condemnat a 15 anys de presó (cal recordar, però, que la 
democràcia participativa que ell defensava era la dels Guàrdies 
Roigs de la Revolució Cultural). 

Deng no comptava amb el suport de tots els sectors del Par-
tit. Per reforçar el seu control i accelerar les reformes va pro-
moure dos aliats als càrrecs més alts, Hu Yaobang, com a secre-
tari general del Partit, i Zhao Ziyang, com a primer ministre. 
L’alliberament del pensament dins i fora del Partit va fomentar 
tempestes d’idees, i l’èxit immediat de les reformes dutes a terme 
al camp va provocar onades d’expectatives creixents. El nivell de 
vida dels camperols va millorar notablement, però no va passar 
el mateix a les ciutats. La introducció d’inversions estrangeres i 
d’empreses mixtes va crear grans oportunitats només per a al-
gunes persones. La liberalització de l’economia va comportar 
un alt nivell d’inflació que perjudicava les persones amb sous 
fixos. El maoisme havia garantit un mínim nivell de vida per a 
tothom a través de la seva comuna2 o de la seva danwei3 o unitat 
de treball. La metàfora del “bol d’arròs de ferro” (indestructible) 
descrivia aquesta garantia vitalícia d’un nivell mínim de benes-
tar, però la reconversió de les empreses estatals en privades, un 
element fonamental de les reformes, va eliminar-la. Cap a l’any 
1989 les grans expectatives de canvis i de millores es converti-

rien en una gran sensació de frustració perquè no s’havien vist 
complertes; aquesta frustració va sembrar les llavors de diversos 
moviments socials i reivindicatius que sortirien al carrer, simul-
tanis en el temps però molt diversos –i fins i tot contradictoris– 
en la naturalesa de les seves demandes.

Expectatives creixents enmig  
d’una lluita de poder

L’èxit de la reforma rural havia despertat expectatives d’una 
millora imminent en tots els àmbits; tanmateix, no va ser així 
perquè les reformes rurals i les urbanes seguien ritmes diferents 
i l’ala conservadora del Partit, associada amb Chen Yun, obra-
va per frenar la velocitat i la profunditat de les reformes. Tot 
i així, hi va haver un gran optimisme envers el futur, el desig 
de gaudir aviat d’una vida millor i més lliure s’estenia entre els 
intel·lectuals i Hu Yaobang, secretari general del Partit entre 
1982 i 1987, defensava la seva implicació en les reformes. La 
cultura tradicional havia atorgat als lletrats un paper cabdal en 
l’administració del poder. Com a mandarins eren els garants 
de la rectitud dels governants, i durant els anys vuitanta els 
intel·lectuals van percebre la posada en marxa de les reformes 
com a oportunitat per recuperar aquest paper. 

Els universitaris, els escriptors i els artistes eren l’avantguarda 
del ressorgiment d’una nova classe de lletrats. Molts d’ells eren 
antics Guàrdies Roigs desencantats pel desenllaç de la Revolució 
Cultural i per haver estat desterrats pel règim els anys setanta. A 
principi de 1987 alguns estudiants van reivindicar millors con-
dicions de vida a les residències universitàries i van manifestar-se 
pels carrers de diverses ciutats, tal com ho havien fet els dos anys 
anteriors. Les protestes van despertar els recels de l’ala conserva-
dora del Partit, que temia una escalada de reivindicacions que 
posaria en perill el domini del Partit i culpava les reformes eco-
nòmiques per haver creat expectatives de reformes polítiques. 
Van denunciar l’astrofísic Fang Lizhi per considerar-lo un re-
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formista massa radical i va ser destituït del càrrec de rector per 
no haver controlat els seus estudiants. La premsa estrangera va 
comparar la seva situació amb la d’Andrei Sàkharov a l’URSS i 
el va qualificar de dissident. Les repercussions van anar més en-
llà perquè els conservadors van exigir amb èxit la destitució de 
Hu Yaobang com a secretari general. El van considerar culpable 
d’haver perdut el control de la situació i d’haver creat condicions 
propícies al desordre. Hu havia protegit els intel·lectuals i havia 
fomentat el debat, a més de promoure les reformes. Era el delfí 
de Deng Xiaoping, raó per la qual la seva destitució va ser un 
gran revés –i una crítica implícita de la política dengista– que el 
“Petit Timoner”4 pretenia compensar amb el nomenament de 
Zhao Ziyang com a substitut. Amb aquest canvi, però, Zhao va 
deixar de ser primer ministre i Li Peng, un delfí de Chen Yun, va 
ocupar aquest càrrec. La nova balança de forces entre reformis-
tes i conservadors impedia cap acceleració de les reformes just 
en el moment en què el poble l’esperava.

Aquesta lluita interna del Partit Comunista va coincidir en 
el temps amb el punt àlgid de la “febre cultural”. Diversos grups 
d’intel·lectuals van fundar centres d’estudis dedicats a la formu-
lació de polítiques o publicacions basades en traduccions de les 
obres de destacats pensadors euroamericans de les ciències soci-
als. Hi havia diferents escoles literàries que repassaven la història 
del maoisme radical des d’una perspectiva crítica, l’anomenada 
“literatura de les cicatrius”, o buscaven les arrels de la cultura 
xinesa en el seu passat i en la vida dura dels camperols o en la 
vida i les creences de les minories ètniques –una vida que molts 
d’aquests autors havien experimentat de primera mà, i per pri-
mer cop, gràcies al desterrament que havien patit després de 
la Revolució Cultural–, o feien experiments literaris avantguar-
distes. La culminació d’aquest procés va ser la producció d’un 
documental en sis episodis per la televisió pública l’any 1988 
amb el títol de Heshang, (Elegia per un riu), basat en el contrast 
entre el riu Groc, bressol de la cultura xinesa que neix a l’interior 
del país, i l’oceà blau, símbol del gran món exterior, de les cultu-
res que van sortir al mar per explorar el món i modernitzar-se. 
Aquest documental va retratar la cultura tradicional xinesa com 
a impediment a la modernització del país i va reivindicar una 
obertura cap al món exterior molt més radical i decidida; va re-
butjar el passat xinès i va defensar l’assimilació de la modernitat 
euroamericana. Els conservadors van denunciar el documental 
però Zhao Ziyang no en va fer cas i va protegir els seus autors.

L’any 1989 havia de ser un any de grans celebracions. El 4 de 
maig de 1919, un grup d’estudiants de la Universitat de Beijing 
es va manifestar a la plaça de Tian’anmen en contra de la decisió 
dels països vencedors de la Primera Guerra Mundial, que havien 
negociat el Tractat de Versalles, de traspassar al Japó la sobirania 
de les antigues concessions alemanyes en territori xinès. Aques-
tes concessions eren fruit del principi d’extraterritorialitat que 
diversos poders imperialistes havien imposat a la Xina al llarg 
del segle XIX, i com a tal eren recordatoris del tractat desigual al 
qual la Xina havia estat sotmesa. El Govern de la República de 
la Xina de llavors havia enviat culis (treballadors) a Europa com 
a contribució a l’esforç bèl·lic dels països aliats, amb l’esperança 
de recuperar els territoris xinesos sota control alemany com a 

recompensa després de la guerra. Quan els estudiants es van 
assabentar de la notícia es van manifestar en contra de la deci-
sió presa a Versalles, d’una banda, i en contra dels governants 
xinesos incapaços de defensar els interessos del país, de l’altra. 
Les autoritats van reprimir la manifestació amb violència i van 
matar alguns estudiants. La gesta dels estudiants va donar nom 
al gran moviment reformista que va ser precursor de la revolució 
comunista, el Moviment del Quatre de Maig, i l’any 1989 havia 
de commemorar el setantè aniversari de l’esdeveniment.

A principi de 1989 un grup d’intel·lectuals va dirigir una 
carta pública als governants del país demanant reformes políti-
ques i més llibertat a més de les reformes econòmiques. Aquest 
va ser un gest insòlit. Immediatament després un grup de sinò-
legs estrangers de reconegut prestigi va dirigir una carta pública 
semblant als dirigents en un intent de protegir els autors de la 
primera carta mitjançant un escut de publicitat internacional. 
Durant les setmanes posteriors els estudiants van començar a or-
ganitzar assemblees per reivindicar millores en la seva vida uni-
versitària quotidiana. Com ja havia passat l’any 1987, la majoria 
d’aquestes demandes tenien poc a veure amb la política i molt 
més amb la massificació a les residències i d’altres aspectes pràc-
tics del seu entorn i dels seus estudis. Una part del professorat 
es va posar del costat dels estudiants i les protestes van sortir al 
carrer. Les manifestacions estudiantils van inspirar altres sectors 
de la població a verbalitzar les seves inquietuds i reivindicacions. 
Al país veí, l’URSS, Mikhaïl Gorbatxov ja promovia la perestroi-
ka, la reestructuració o reforma, i la glasnost o transparència, i 
reformistes com Zhao Ziyang van elogiar aquests canvis. Per a 
molta gent, l’experimentació amb canvis polítics a l’URSS sem-
blava un presagi de la possibilitat de canvis més profunds a la 
Xina, i el fet que les autoritats no havien intervingut en contra 
dels manifestants –malgrat les crítiques de l’ala conservadora 
del Partit– va encoratjar més manifestacions. Els estudiants van 
comptar amb la simpatia de la població de Beijing i amb el 
temps es van afegir a les manifestacions treballadors de diversos 
àmbits, incloent els mitjans de comunicació xinesos i de paï-
sos veïns. La premsa internacional va donar molta cobertura 
als estudiants, i aquesta va servir també d’escut durant molt de 
temps; no obstant això, el desenllaç de l’anomenada “Primavera 
de Beijing” tindria un resultat molt tràgic. 
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Un gir polític i un desenllaç tràgic

Un esdeveniment inesperat va donar un gir important a la 
naturalesa de les manifestacions. El mes d’abril, Hu Yaobang 
va morir. Perquè era el mes d’abril i perquè havia estat un dels 
principals líders reformistes i un defensor dels intel·lectuals 
que els conservadors havien fet fora del poder, la seva mort 
va recordar la de Zhou Enlai l’any 1976; els elogis a la seva 
persona van recordar l’esclat de suport popular a la figura de 
Zhou manifestat a Tian’anmen, i tot elogi a Hu va ser entès 
com a crítica als dirigents conservadors. Les manifestacions 
van esdevenir cada cop més polítiques.

El que semblava ser un gran moviment popular a favor de la 
liberalització de tots els àmbits socials, polítics i econòmics va 
ser, en realitat, un esclat de les frustracions que eren fruit d’ex-
pectatives creades per les reformes que no s’havien realitzat en-
cara. Els diferents grups i moviments socials que van participar a 
les manifestacions reivindicaven canvis diversos i sovint contra-
dictoris. La gent afectada per la inflació demanava més sou; els 
treballadors de les empreses estatals demanaven la continuïtat 
del seu bol d’arròs; els estudiants demanaven més facilitats per 
anar a l’estranger o per decidir sobre el seu propi futur laboral. 
Tothom demanava canvis, però moltes vegades allò que dema-
nava era poc precís o poc entès, com va passar amb el mateix 
concepte de democràcia que demanaven els estudiants, i que va 
ser una abstracció total. Al final, el comportament dels estudi-
ants més radicals va ser del tot antidemocràtic. Els que manaven 
a la plaça de Tian’anmen en aquell moment no van voler acatar 
les decisions majoritàries i no van permetre més votacions.

Al mateix temps, però, la població que donava el seu suport 
als manifestants no va saber que hi havia en marxa una gran 
lluita pel poder en el si del Partit, i que l’ala conservadora estava 
a punt de desplaçar els reformistes en la presa de decisions. El 
mes de maig, una gran part dels manifestants va començar a 
pensar que ja s’havia fet prou i que calia deixar que els dirigents 
responguessin. Aquest sector dels estudiants va tornar als cam-
pus i als estudis i a la preparació dels exàmens. Començaven a 
arribar estudiants de fora de Beijing –cal recordar que les ma-
nifestacions de la Primavera de Beijing no es van estendre per 
tot el territori– o grups d’estudiants de Beijing que no hi havien 
participat encara. Els nouvinguts van tendir a radicalitzar les 
seves posicions i actituds i la mateixa manera de manifestar-se. 
Va aparèixer una gran figura de “la deessa de la Llibertat”, con-
frontada amb el gran retrat de Mao Zedong, damunt l’entrada 
principal de la Ciutat Prohibida, la Porta de Tian’anmen (la 
“pau celestial”) que dóna nom a la plaça. Aquesta iconografia va 
ser molt provocadora per a l’ala conservadora, especialment per-
què la figura imitava l’Estàtua de la Llibertat dels Estats Units. 
Hi havia pancartes que reclamaven “que es morin aquells que 
haurien de morir-se”, una clara referència a la gerontocràcia de 
l’Estat-Partit, i una ofensa profunda al tradicional respecte a la 
gent gran que havia fonamentat part de la cultura confuciana. 
Els joves líders estudiantils van tutejar els dirigents del país, van 
declarar-se en vaga de fam i van proclamar una ocupació indefi-
nida de la plaça de Tian’anmen. 
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Aquell mes de maig, el líder soviètic Gorbatxov havia de fer 
una visita d’Estat a Beijing. L’ocupació permanent de la plaça 
no permetia l’accés a la porta principal del Gran Palau del 
Poble, el Parlament xinès, i els dirigents, especialment Deng 
Xiaoping, havien de patir la humiliació de fer entrar el seu 
hoste per la porta del darrere. Aquest incident i la intransigència 
dels estudiants radicals van esgotar la paciència dels conserva-
dors. Van apartar Zhao Ziyang del poder –tota una bufetada 
a Deng–, culpant-lo d’haver encoratjat i permès les manifes-
tacions i condemnant-lo a arrest domiciliari per a la resta de 
la seva vida, i van començar a preparar la intervenció militar 
de la nit del 3-4 de juny que posaria fi, de manera sagnant, 
a la Primavera de Beijing. Li Peng, un dirigent que no havia 
sabut dialogar amb els estudiants, es va convertir en el màxim 
dirigent de l’administració de l’Estat.

No hi ha xifres fiables, però segurament van morir cente-
nars, potser milers, de persones pels carrers de Beijing, i els 
manifestants van ser condemnats com a contrarevolucionaris 
(igual que en el cas de Tian’anmen de 1976, però avui dia 
encara no s’ha revocat aquesta condemna dels manifestants de 
1989, revocació que continua sent una reivindicació popular). 
Després de la matança van aparèixer petites ampolles de vidre 
trencades pels carrers de Beijing, al contrari de l’abril de 1976, 
una forma popular d’expressar el rebuig a la decisió política 
de Deng Xiaoping d’intervenir militarment. Molts dels líders 
estudiantils van ser detinguts (un nombre important van po-
der sortir del país, fet que indica que comptaven amb un alt 
grau de suport popular), i d’altres desterrats; però van ser els 
líders no estudiantils els més perseguits, especialment aquells 
que pretenien crear nous sindicats independents. Es parla de 
“la Matança de Tian’anmen” però el fet és que no hi va haver 
morts a la plaça perquè les forces militars van permetre que 
tothom sortís.

La matança va ser molt polèmica. Hi havia oposició dins 
del Partit i entre els militars. Mai no s’havia llançat l’Exèrcit del 
Poble contra el poble. Semblava que l’ala conservadora s’havia 
fet amb el poder, però no van comptar amb l’agilitat política 
de Deng Xiaoping, que va recórrer als líders de Xangai, Jiang 
Zemin i Zhu Rongji, per substituir els seus aliats Hu i Zhao, i 
les reformes van seguir el seu curs. L’any 1992 Deng va visitar 
el sud del país i va proclamar que “enriquir-se és gloriós” i que 
no importava si alguns s’enriquien abans que d’altres. El ritme 
de les reformes es va accelerar, però el debat públic es va callar 
fins ben entrat el segle XXI.

El 4 de juny de 1989 no va tenir grans conseqüències per 
al final de la Guerra Freda. Va ser l’acostament previ entre la 
Xina i els Estats Units, a costa de l’URSS, el que va canviar ra-
dicalment la balança del poder entre els dos blocs confrontats 
des del final de la Segona Guerra Mundial, i el boicot diplo-
màtic per la matança no va durar gaire temps. D’altra banda, 
les reformes i l’obertura impulsades per Deng Xiaoping van 
inspirar Gorbatxov, i les seves reformes polítiques van debilitar 
l’URSS. En canvi, Deng va prioritzar les reformes econòmi-
ques i l’Estat-Partit va mantenir l’estabilitat de les institucions 
a la Xina quan l’URSS es va desintegrar i quan la “teràpia de 

xoc” va arruïnar l’economia russa. L’estabilitat i el pragmatis-
me del dengisme han ajudat molt en el manteniment de l’esta-
bilitat internacional de la post-Guerra Freda.     

Notes
1. Nota de l’ed.: La “Banda dels Quatre” és el nom que va rebre un grup d’alts 
dirigents del Partit Comunista Xinès que van encapçalar l’ala més radical 
del maoisme. El grup estava format per la vídua de Mao, Jiang Qing, i tres 
col·laboradors seus: Zhang Chunquiao, Yao Wenyuan i Wang Hongwen. 
2. Nota de l’ed.: Institució creada el 1958 a partir de la fusió de totes les coope-
ratives socialistes de producció. Suprimida el 1982, funcionava com una unitat 
que agrupava diversos vilatges i que tenia com a objectius aconseguir el ple 
rendiment de la població activa, establir una estructura social que transcendís 
el marc familiar i crear una base primària de poder polític. Detenia els mitjans 
de producció i de transport, planificava i distribuïa els béns i assumia els serveis 
assistencials.
3. Nota de l’ed.: La danwei (unitat, en xinès) designa una empresa estatal o 
col·lectiva amb el Partit Comunista al capdavant i que durant el maoisme 
organitzava la vida social i privada dels individus, més enllà de les activitats 
professionals, polítiques o productives.  
4. Nota de l’ed.: Sobrenom amb què era conegut Deng Xiaoping, en referència a 
la seva altura i a la gran importància que va tenir després del “Gran Timoner”, 
Mao Zedong.
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