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Exposició «A la xiutat xinesa. Mirades sobre les transformacions d’un imperi» 
04/11/2008 - 22/02/2009 

 

Ideologia i transformació 

Algun dia, economistes i historiadors seran capaços d’explicar la brutal transformació que està 

patint la Xina, un país en el qual gairebé tot, si no ens hi fixem bé, sembla no tenir més de deu 

anys com a molt. Actualment, hi ha discrepàncies entre els que veuen el procés xinès com una 

repetició a gran escala d’altres que es van produir anteriorment en els processos de formació 

del capitalisme, i els que pensen que es podria estar incubant un model diferent, del qual 

encara no es coneixen massa bé les lleis del seu desplegament. Però ningú no s’atreveix a 

pronunciar-se sobre el destí d’aquest model que ha canviat la fesomia del país en quinze anys, 

amb l’aplicació del principi de la destrucció creativa a un ritme vertiginós que supera de llarg 

les previsions més visionàries de Marx. 

 Al capdamunt està la demografia. Mil tres-cents milions de persones són una força 

incommensurable, especialment si estan disposades a tot, formades en una cultura secular de 

submissió i respecte a la jerarquia. Centenars de milions han abandonat ja el camp per buscar 

feina a la ciutat, el que ha provocat uns fenòmens de migració interior sense precedents. I 

encara queden milions de persones convertides en exèrcit de reserva, que quan canvien de 

lloc de residència esdevenen emigrants dins del seu propi país, disposats a desplaçar-se on 

sigui per trobar feina. Tot plegat ordenat per l’autoritat d’un partit comunista que ha generat 

una nova elit dominant formada pels renovats quadres del partit, els nous empresaris i els 

homes forts de la ciència i la tecnologia. El paisatge de les ciutats, sotmeses a una terrible 

pressió política, econòmica i social, està canviant a una velocitat sorprenent. Tot allò que és 

vell cau en mans de les excavadores i les perforadores. Després del fracàs de la utopia 

socialista, ara s’ha d’aconseguir que els ciutadans participin d’una nova il·lusió: la Xina, la gran 

potència capaç de tornar a ser la primera nació del món. El nacionalisme de la gran Xina és la 

mercaderia ideològica que vehicula el govern, a costa de les minories, com els tibetans, per 

exemple.  

Les ciutats xineses resulten desconegudes per a qui les va veure fa quinze o vint anys. 

Mentre continua la transformació imparable, ens ha semblat interessant fixar la mirada en la 

cultura urbana xinesa. Furgar en les arrels culturals i històriques de la ciutat xinesa com a base 

d’una arqueologia de la ciutat actual. I mostrar la ciutat xinesa actual per comprendre millor 

l’abast de la gran ruptura que s’està operant. Al mateix temps, volem explicar les tènues línies 

de continuïtat entre l’una i l’altra. Es tracta per tant de resseguir alguns mites de la cultura 

urbana xinesa, buscar les empremtes del seu traçat a la ciutat actual i tractar de veure com es 

projecten envers el futur. De Chongqing (la ciutat més gran de la Xina), on hom se sent en un 

altre planeta, fins a Pequín, que representa els símbols i les marques del poder, tot passant per 

Xangai, on encara s’ensuma l’olor de ciutat burgesa, uns sondatges en el món urbà xinès ens 

permetran apropar el visitant a aquesta potència que emergeix aparentment sense límits, que 

fascina i inquieta el món occidental. 
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La vocació urbana de les dues institucions que promouen aquesta exposició –la Cité de 

l’Architecture et du Patrimoine de París i el CCCB de Barcelona– justifica plenament aquest 

aposta conjunta. La Xina és encara avui dia una gran desconeguda a Occident, des d’on és 

observada a partir d’uns prejudicis, positius i negatius, que no ajuden a la comprensió. La 

fascinació que alguns sectors del món empresarial senten per la Xina fa pensar que el seu 

rebuig a la Unió Soviètica no era tant per comunista com per ineficient en l’explotació dels 

seus treballadors. Els dirigents polítics occidentals la contemplen amb temor i alhora amb 

dubtes. Però amb molta por de no provocar les ires del govern de Pequín. En qualsevol cas, els 

discursos canvien segons si es posa l’èmfasi en les dades macroeconòmiques, en el tracte als 

ciutadans o en les pretensions de gran potència neoimperial. Davant de tanta confusió, 

l’exposició només pretén aportar una sèrie d’icones i referències del passat i de les realitats del 

present. Un gra de sorra perquè la ciutadania europea comenci a penetrar en aquest peculiar 

fenomen que és la gran transformació urbana de la Xina. 

 
 

 
 

 


