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ENTREVISTA
••• Xulio Ríos, sinòleg i director de l’Observatori de la Política Xinesa

«No es pot entendre la Xina
prescindint de la seva
història i la seva cultura»
Xulio Ríos és un dels grans
especialistes de l’Estat espanyol
sobre el gegant asiàtic. És el
director de l’Observatori de la
Política Xinesa, un projecte
auspiciat per Casa Àsia i per
l’Institut Gallec d’Anàlisi i
Documentació Internacional
(IGADE). També és coordinador de
la Xarxa Iberoamericana de
Sinologia, assessor de Casa Àsia i
professor de l’Institut d’Alts Estudis
Universitaris.
Darrerament ha publicat ‘Política
exterior de la Xina’ (Bellaterra, 2005)
i ‘Taiwan, el problema de la Xina’ (La
Catarata, 2005).
Actualment, resideix a Pequín.

•• J. PALOMÉS*

Què és el que resulta més incomprensible als ulls occidentals de
l’actual procés xinès? Què és allò
que se sol escapar a l’anàlisi i que
resulta determinant?
D’entrada, crida poderosament
l’atenció el fet que un Partit Comunista, que diu no renunciar a la seva ideologia ni simbologia, sigui el més
fervorós entusiasta de la promoció del
que, en aparença, no és altra cosa
que capitalisme ras i curt. Deng
Xiaoping deia que, per construir el socialisme, calia fer marrada pel capitalisme i que aquest procés podria durar uns 100 anys. S’ho poden creure
a ulls clucs els 74 milions de comunistes que militen en el PCX? I, si no
és així, per què no es diu obertament?
Després, un s’adona que intentar entendre el que ocorre a la Xina des d’una perspectiva ideològica o política utilitzant els nostres esquemes i paràmetres és un absurd. Prescindint de
la història i de la cultura, és impossi-

ble entendre la Xina. Heus aquí les veritables claus del seu procés.
Quan els dirigents xinesos utilitzen el terme harmonia com a element de seny, és traduïble aquest
concepte al nostre tipus de societat? I a la política internacional?
Podria ser-ho, per què no? Almenys,
parcialment. L’harmonia pot ser entesa com el bé comú: reduir les contradiccions a un nivell suportable, i
això tant podria aplicar-se a les polítiques internes de qualsevol país com
a la societat internacional. És clar que
en la nostra visió, que rivalitza amb
l’harmonia oriental, sempre hi ha
guanyadors i perdedors. És més llest
el qui ho guanya tot. A Orient, per
contra, el més llest és el qui guanya
deixant satisfeta l’altra part. D’altra
banda, en un context més global,
exigiria d’Occident la renúncia a
l’obsessió pel domini i a la seva vocació messiànica, mentre que Orient
hauria de descartar la idea que el relativisme cultural pugui ser una coartada per negar drets humans bàsics.
Els pols de desenvolupament han
posat en relleu la profunda divisió
entre la modernitat i la Xina profunda, entre l’esperit mil·lenari i la
tradició i l’occidentalització. Són
irreconciliables?
Sens dubte, els desequilibris territorials són un dels majors problemes
del procés xinès. Ho saben i per això
han dissenyat estratègies específiques
per superar-ho, especialment des de
l’any 2000. Ara mateix hi estan donant un nou impuls. Però portarà el
seu temps i és probable que s’incrementin els conflictes. En part, per la
presència de nombroses nacionalitats minoritàries que contemplen
aquest desenvolupament xinès com
una amenaça a la seva identitat, ja que
destrueix la seva forma de vida. Els
dirigents locals de l’oest imiten el model de l’est. Aquest desenvolupament,
concebut i executat pels han, que també són els qui més es beneficien
d’això, és un factor que reforça les
tendències sinitzadores.
Hu Jintao, d’altra banda, ha donat un
important gir social a la política xi-

