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Objectius 

• Consideracions pràctiques 

• Algunes definicions 

• L’estudi de la política a la Xina 

• Perspectives d’anàlisi 

– A partir de 1949 

– Després de la Revolució Cultural 

– Després de Deng 

 



Preguntes inicials 

• Hi ha una definició única per a conceptes com 

‘democràcia’, ‘política’ o ‘sistema polític xinès? 

 

• Quines escoles i corrents predominen a 

Europa i als Estats Units en l’estudi del sistema 

polític xinès a l’actualitat i al llarg de la història?  

 

• Com s’expliquen a la Xina els processos 

polítics des de l’arribada del Partit Comunista 

de la Xina (PCX) al poder? 



Definicions 

Què és la política? 

 

• Està lligada amb la societat 

• Hi tenen importància les lleis 

• És una eina de control i manipulació 

• És complexa 



Definicions 

“As a general concept, the practice of 
the art or science of directing and 

administrating states or other 
political units. However, the definition 
of politics is highly, perhaps essentially, 

contested. There is considerable 
disagreement on which aspects of 

social life are to be considered 
‘political’.”  

Allison, L. (2009). Politics. (I. McLean & A. McMillan, Eds.)The Concise Oxford Dictionary of Politics. 

Oxford: Oxford University Press. 



Definicions 

“Broadly, the ways in which people gain, 
use, and lose power. Ancient Greek 

thought and its heirs also stress a view 
of politics as constitutive of legitimate 
social life, insofar as it provides ways 

for individuals to express their opinions, 
influence each other, and build 
institutions. Most modern usage 
prioritizes the activity of states”  

Calhoun, C. J. (Ed.). (2002). Politics. Dictionary of social sciences. Oxford: Oxford University Press. 



Definicions 

La Xina és
única

Poder de
les elits

Dictadura
comunista

Totalitària Democràcia
comunista

Autocràcia
repressiva

Clientelista Poder del
poble

Què defineix millor el sistema polític xinès? 



Definicions 

La Xina és una democràcia socialista. 

vs. 

La Xina és una dictadura comunista. 
 

A la Xina el poder és el mans del poble. 

vs. 

El poder a la Xina recau en mans de les 

elits. 



Definicions 

La Xina és una democràcia socialista. 

 

“La República Popular de la Xina és un 

Estat socialista de dictadura 

democràtica, dirigit per la classe obrera 

i basat en l’aliança entre obrers i 

camperols”  

(Constitució RPX, Cap. 1, Art 1) 



Definicions 

A la Xina el poder és en mans del poble. 

 

“Tot el poder a la República Popular de 

la Xina pertany al poble”  

 

(Constitució RPX, Cap. 1, Art 2) 



Definicions 

El sistema polític xinès és totalitari. 

 

La Xina és única, i el seu sistema polític 

també perquè emana d’una història 

mil·lenària. 

 

La Xina es regeix pel clientelisme. 



Dificultats metodològiques 

• Van sovint lligades a la ideologia, la 

qual cosa condiciona el punt de 

partida de la recerca. 

• El mètode d’anàlisi (la perspectiva 

d’estudi) afectarà els resultats de 

qualsevol estudi. 

• En general no hi ha teories bones ni 

dolentes; ni tampoc d’exhaustives. 

 



Dificultats conceptuals 

• Sorgeixen a causa de l’alteritat 

econòmica, cultural i política de la 

Xina. 

• Es fa difícil aplicar, comparar i 

quantificar certs conceptes (关系)  

• La Xina és un país molt gran i on hi 

viu molta gent. (中国很大，有很多人) 

 



Dificultats conceptuals 

Guandong 140 mil. 

Sichuan 80 mil. 

Henan 94 mil. 

Shandong 95 mil. 



Dificultats amb la informació 

• Poca voluntat de les autoritats a 

difondre informació i complicacions 

per entrar al país.  

• Complicacions lligades al domini de la 

llengua 

• Problemes amb la validesa de les 

dades disponibles, fins i tot ara que hi 

ha excés d’informació. 



Perspectives d’anàlisi 

PCX 
poder 

judicial 
EAP 

sistema polític 



Perspectives d’anàlisi 

1. Fins a l’arribada de la RPX dominava 

la idea d’unes elits homogènies 

2. A partir de la RC es constaten les 

divisions dins de la cúpula del PCX 

3. Les reformes de Deng enceten una 

etapa més diversa 

4. A l’actualitat molta relació amb 

l’economia i la ‘democratització’ 



Perspectives d’anàlisi 1949- 

• El totalitarisme és el paradigma 

dominant als anys 50 i 60 

• S’ha d’entendre en el context de la 

Guerra Freda i la divisió del món en 

blocs. 

• Barnett (1964) és el principal defensor 

de la idea de la Xina com a règim 

totalitari. 



Perspectives d’anàlisi 1949- 

a) ideologia oficial per a tothom;  

b) líder carismàtic que encapçala un 

partit de masses;  

c) control policial basat en el terror;  

d) monopoli estatal de comunicacions; 

e) monopoli estatal de les armes; 

f) economia centralitzada i controlada 

des de l’estat.  



Perspectives d’anàlisi 1949- 

“The totalitarian model was, in the wider 

perspective, not very satisfactory as a 

framework for the analysis of Chinese 

politics. (…) The collective leadership 

seemed not to agree on fundamental 

ideological and political issues, control from 

the centre appeared to be less rigid, with the 

provinces asserting ranging levels of 

autonomy.” 
Christiansen, F., & Rai, S. (1996). Chinese politics and society: an introduction. London ; New York: Prentice 

Hall/Harvester Wheatsheaf. 



Perspectives d’anàlisi 1949- 

• Les teories culturalistes parteixen 

del fet que les estructures històriques i 

culturals pròpies de la Xina 

condicionen el seu present. 

• La metodologia de treball es basa en 

les generalitzacions a partir de l’estudi 

de la història i el confucianisme. 

• Té èxit entre la intel·lectualitat xinesa. 



Perspectives d’anàlisi 1966- 

• L’escola de les generacions agrupa 

els líders en períodes històrics, 

inicialment 12. 

 

• L’escola de la interacció estratègica 

s’interessa per la política exterior i 

parteix de la idea del ‘segle de la 

humiliació’ (bainian guochi 百年国耻) 



Perspectives d’anàlisi 1966- 

• La teoria del faccionalisme sosté 

que a la Xina les elits s’agrupen en 

faccions, entrellaçades a partir de 

relacions clientelistes. 

• Accepta que les faccions dissenteixen 

i que lluiten per mantenir l’equilibri de 

poder. 

• Entre faccions existeix la cooperació. 



Perspectives d’anàlisi 1966- 

• La teoria del centre-regió situa la 

font de les divisions ideològiques en 

l’escala regional i a vincles creats en 

els anys de la guerra civil. 

 

• La teoria político-cultural situa la 

clivella al voltant de la dicotomia entre 

‘tradició’ i ‘occidentalització’. 



Perspectives d’anàlisi 1966- 

• La teoria de la lluita de classes 

parteix dels principis teòrics del 

marxisme.  

• Contraposa el model soviètica al 

model xinès. 

• Fixa l’atenció en el període al voltant 

de la RC, però perd força quan se’n 

coneix l’abast. 



Perspectives d’anàlisi 1978- 

• El paradigma que passa a ser 

dominant és el pluralista. 

• S’entén que hi ha un vincle entre el 

‘lliure mercat’ i la ‘democràcia. 

• Constaten una relaxació de la pressió 

de l’Estat i això porta a alguns a parlar 

d’una emergent societat civil. 



Perspectives d’anàlisi 1978- 

• Es desenvolupen les idees del 

clientelisme més enllà de les elits. 

– L’impuls de les relacions patró-client no 

és una ‘minimització del risc’ sinó una 

‘maximització dels interessos’. 

– La influència a través de les relacions 

personals ‘supleixen’ la manca de 

participació activa en la vida política. 

– Les elits locals tenen molt de poder. 



Perspectives d’anàlisi 1978- 

• El model de les burocràcies 

complexes posa l’ull en la dinàmica 

de presa de decisions. 

 

• Es mira les relacions entre els 

diferents individus i les institucions 

involucrades en el procés. 



Perspectives xineses 
ECONOMIA 

Nova Esquerra Igualitarisme lliure-mercat Nova Dreta 

Cui Zhiyuan 
Wang Shaoguang 
Wang Hui 

Yu Yongding Zhang Weiying 
Hu Shuli 
Justin Yifu Lin 

POLÍTICA 

Neoconservadors Neomaoistes Liberals 

Pan Wei Wang Shaoguang 
Wang Hui 

Sun Liping 
Ma Jun 
Xiao Bin 

POLÍTICA EXTERIOR 

Globalistes Realistes defensius Neocomunistes 

Wang Yizhou Wang Jisi Yan Xuetong 
Leonard, M. (Ed.). (2012). China 3.0. European Council on Foreign Relations.  


