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1 La present recerca s’ha elaborat en diferents visites a la família que tenim a pagès a uns 130 km de Shenyang 

durant els anys 2011 i 2021 i es tracta d’un reportatge, aportant flashos de les meves vivències i reflexions, amb 

algun context d’informaciño sòcio-econòmica, com a base d’una presentació més acadèmica. Un primer esborrany 

estava escrit després de la visita del setembre del 2020. La darrera visita va ser a l’abril del 2021, amb motiu de 

l’adequació de la tomba del pare Zhang als requeriments de l’Ajuntament. Ara s’ha ampliat amb informació nova per 

part dels oncles i de consultes a internet. La Síntesi i Conclusions de la present recerca s’ha intentat posar en els 

títols dels 12 epígrafs. La present recerca està en procés d’ampliació quan es pugui obtenir nova informació sobre 

l’organització de l’administració local,  la història i la situació jurídica de les terres, i els nivells de producció i renda 

dels residents, per tal de complementar la recerca sobre les característiques urbanístiques del creixement urbà de les 

ciutats xineses. 
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1. EL LLOGARET DE *NIÉ JIÀ* DE 120 CASES A 120 KM DE SHENYANG, AMB 6 NIVELLS 

ADMINISTRATIUS I FORA DEL CORREDOR SHENYANG- DALIAN EN PROCÈS DE 

*DESAKOTA* 

 

El llogaret de *Nié Jia*, on viuen els nostres oncles, està situat a uns 120 km de Shenyang en direcció 

nord-oest, seguint l’autopista G1 Beijing- Shenyang- Harbin, fent uns 40 km per carreteres interiors 

després de la sortida per Haisan, al mig de l’estepa del blat de moro, a la província de Liaoning. A l’hivern 

té la temperatura de l’estepa del nord de la Xina, normalment sota zero, i l’estiu és molt calorós; són 

condicions que, acompanyades per una disponibilitat d’aigua,  afavoreixen el conreu majoritari del blat de 

moro, les activitats ramaderes i els hivernacles. Als llocs on hi ha aigua, prop de rius s’hi veuen, també, 

camps d’arròs. Hi resideixen els nostres oncles i molts cosins, per part de la família Wang de la mare, i va 

ser la casa familiar des dels seus avis. 

 

Les taules següents presenten els 6 nivells administratius que s’han identificat a la Xina, amb les 

dimensions d’extensió, població del darrer cens del 2011 i la densitats: 

 

Nivell 

Administratiu
Nom Nom xinès

Extensió 

(km2)

Població   

(hab) 2020

Densitat 

(Hab/km2)

Llogaret

Nié Jia (*Casa 

de Nié*) Cun 

(vila) 聂家村 s.i. 360 s.i. 

Poble Changxing 常兴镇 64            13.000          203             

Comarca Heisan 黑山 2.498        451.200        181             

Ciutat - 

Prefectura Jinzhou, 錦州 9.998        2.703.853     270             

Província Liaoning  辽宁 148.600    45.591.407    307             

Estat China 中国 9.600.000  1.451.008.281   151              
Nota: Les xifres arrodonides provenen de les fonts inicials 

  
Per sobre del llogaret de 120 cases de pagès o famílies, amb una població resident estimada en  360 

residents, anomenat *Nié Jià Cun* (es pot traduir com vila de la *Casa de Nié* o Can Nié), s’han identificat, 

per consulta a internet, en xinès i anglès, els nivells administratius següents: 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Heishan_County)  

 

- Poble (*Town* of the county or *village*): Changxing a uns 5 km  de Nié Già Cun. Té un mercat 

setmanal, amb tota mena de productes d’alimentació (porcs matats el mateix matí, inclosos, o 

peixos de riu vius), productes de la llar i de vestir, i diferents serveis, com dentista o oculista.  Té 

una extensió de 64 km2 (el doble del municipi de Sabadell, aproximadament) i una població de 

13.000 habitants, (entre Sentmenat i Caldes de Montbui) 

 

- Comarca (*County*): Heishan2 a uns 15 km, amb una població de població de 451.200 habitants i  

un territori administratiu de 2.498 km2. Disposa d’hospital amb totes les especialitats, com a centre 

mèdic més proper. 

 

- Ciutat (*Prefecture city level*): Jinzhou34 de 9.998 km2 i 2.703.853 habitants segons el *2020 

census, of whom 1.524.362 reside in the built-up (or metro) area*. 

http://www.citypopulation.de/en/china/cities/liaoning/  

 
2 S’ha obtingut la descripció següent: Heishan (Chinese: 黑山; pinyin: Hēishān; lit. 'black mountain') is a county of north-

central Liaoning, People's Republic of China. It is under the administration and occupies the north-eastern corner of Jinzhou City. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Heishan_County
http://www.citypopulation.de/en/china/cities/liaoning/
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(Referents: Província de Barcelona: 311 municipis, 7.726 km2 i 5,704 milions d’habitants -  Regió 

metropolitana de Barcelona: 125 municipis, 3.250 km2 i 4,925 milions) 

 

- Província: Liaoning, de 42.591.407 habitants (Cens del 2020) i una extensió de 150.000 km2 

Referents: semblant població que l’estat espanyol, i una extensió d’ una tercera part de l’estat 

espanyol, aproximadament, de 500.000 km2. 

 

El llogaret (o *village* en anglès) disposa de *comitè local*, com a primer organisme administratiu i polític 

d’administració local, i que s’anuncia com: 

 

Niejia Villager committee, Changxing Town, Heishan County, Jinzhou City, Liaoning Province, China5 

中国辽宁省锦州市黑山县常兴镇聂家村民委员会 

 

Les distàncies per carretera entre els centres dels diferents nivells són les següents: 

 

Niejia a Chanxing= 5 km 

Changxing a Heisan = 17 km 

Heisan a Jinzhou= 105 km 

Jinzhou a Shenyang = 225 km 

 

En funció de les distàncies i les extensions, la prefectura de Jinzhou s’assemblaria a la província de 

Barcelona, Heisan seria una capital comarcal que dona servei hospitalari complert, i Chanxing, el centre 

del sistema urbà que inclou el llogaret de NieJia, on hi ha el mercat bi-setmanal. 

 

De  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_administrative_divisions_of_Liaoning obtenim que el nivell més alt 

d’administració local, per sota del nivell provincial, que ateses les seves dimensions (semblants a la de tot 

l’estat espanyol) és un àmbit de gestió de l’administració central, és la prefectura de Jinzhou, d’una 

extensió semblant a la província de Barcelona, i una població equivalent a la meitat de la província de 

Barcelona, però molt més gran que la majoria de províncies espanyoles.  

 

Els nivells i tipus d’administracions locals que s’han obtingut sumen 17.468 unitats, i que es una xifra de 

més del doble comparada amb els 8.131 municipis a l’estat espanyol 

https://www.ine.es/daco/daco42/codmun/cod_num_muni_provincia_ccaa.htm, de població semblant a la 

província de Liaoning. No obstant, al deduir els comitès dels llogarets com el NieJiaCun, el nombre queda 

en  5.910 unitats. Es constata, doncs, que la Xina, ha donat participació política a totes les entitats de 

població, com és el cas dels llogarets de 120 cases o famílies. Es transcriu a continuació el detall de la 

informació obtinguda pels diferents nivells i entitats d’administració local, a la qual s’hi ha afegit els sub-

totals de cada nivell. 

 
Liaoning Province 

 
3 S’ha obtingut la descripció següent:  Jinzhou (/ˈdʒɪnˈdʒoʊ/,[2] simplified Chinese: 锦州; traditional Chinese: 錦州; 

pinyin: Jǐnzhōu), formerly Chinchow, is a coastal prefecture-level city in central- west Liaoning province, China. It is a 

geographically strategic city located in the Liaoxi Corridor, which connects most of the land transports between North 

China and Northeast China, and is the economic center of western Liaoning. Located on the northern shore of 

Liaodong Bay, Jinzhou encompasses a coastline of 97.7 km (60.7 mi), with the Port of Jinzhou being China's 

northernmost seaport. It is the fifth-most populous city in Liaoning, with a population of 2,703,853 (2020 census), of 

whom 1,524,362 reside in the built-up (or metro) area encompassing the 3 urban urban districts and Linghai City 

largely being conurbated. The total area under the jurisdiction of Jinzhou is 9,989 square kilometers (3,857 sq mi), 

most of which is rural. 
4 No obstant a https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_administrative_divisions_of_Liaoning  hi figuren 3,126,463 

habitants en el cens del 2010, per a Jinzhou. 
5 A destacar que hi ha molts webs públics a la Xina que tenen  en anglès. I els documents oficials que ha de signar un 

estranger estan sempre en anglès.  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_administrative_divisions_of_Liaoning
https://www.ine.es/daco/daco42/codmun/cod_num_muni_provincia_ccaa.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_administrative_divisions_of_Liaoning
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Capital: Shenyang 

 

Prefectural level divisions ...........................................(14) 

Sub-provincial cities 2 

Prefectural cities 12 

 

County level divisions ................................................(101) 

County cities 16 

Counties 18 

Autonomous counties 8 

Districts 59 

 

Township level divisions .........................................(1.502) 

Towns 585 

Townships 313 

Ethnic townships / towns* 78 

Subdistricts 526 

 

Villages level divisions............................................(15.851) 

Communities 4,293 

Administrative villages 11,558 

 

(Total: 17.468 unitats d’administració local) 

 

Es presenten a continuació tres imatges de situació, a dues escales diferents. A la primera, s’hi inclou 

Shenyang i Haisan, separats per uns 110 km, i que sembla seguir una geografia gairebé *christalleriana*, 

en un territori majoritàriament agrícola i rural, sense muntanyes. 

 

La segona amb el detall del llogaret de Niejiacun i els llogarets propers separats per menys de 5 km, el 

detall de la parcel·lació, d’uns geometria molt uniforme amb parcel·les d’uns 400 m de llargada, per 20 m 

d’ample, aproximadament. La parcel·lació denota que està feta de vell nou des del 1949 que el nou govern 

comunista de la Xina va expropiar totes les propietats rurals, i els hivernacles de dimensions mitjanes de 

10 x 400 m que han substituït en molts casos, el conreu del blat de moro, com s’explica als epígrafs 

següents. 

 

La tercera imatge té al centre la ciutat de Heisan, que amb tot l’entorn té prop de 500.000 residents i que 

inclou Changxing, es pot observar el caràcter rural i pla del conjunt, i quina producció majoritària és el blat 

de moro. Per les dimensions del centre urbà de Heisan es pot deduir que una part molt important del cens 

de població resideix en llogarets com el de Niejia, i alguns petits pobles com el de Changxing. Es tracta, 

doncs, d’un territori típicament rural i representatiu del camp xinès del nord-oest de la Xina, a la província 

de Liaonong. 
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La figura que segueix situa les prefectures de la província de Liaoning i el corredor Shenyang- Dalian. 

 
file:///C:/Users/Administrator/Downloads/The_Shenyang-Dalian_mega-urban_region_in_transitio%20(2).pdf. Article  in  

International Development Planning Review · March 2008 

../../Downloads/The_Shenyang-Dalian_mega-urban_region_in_transitio%20(2).pdf
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La prefectura de Jinzhou queda fora del corredor Shenyang- Dalian (uns 400 km), el qual l’article de 

referència qualifica en procés d’urbanització tipus *desakota* 6, per la barreja d’usos urbans i rurals, amb 

dimensions milionàries de població resident, com és el cas de la província xinesa, i en especial, de les 

dues grans ciutats, a l’entorn de 8 milions d’habitants la de Shenyang i prop dels 5 milions la de Dalian, 

ciutat portuària i primera base militar naval7. 

 

L’article de referència descriu el procés d’urbanització i creixement econòmic del corredor i de la província, 

el 2008, amb el literal següent  
 

The rural sector Similar to the trend in the 1980s and early 1990s, the agricultural sectors in Liaoning continue to 

diversify. This process is characterised by a decline in the cultivation farming sector and a rapid increase in animal 

husbandry and fishing sectors. Figure 2 shows a consistent increase in these two sectors, especially animal 

husbandry. In 2003, animal husbandry produced almost the same output value as the farming sector. In the S-D8 

region, the non-agricultural sector is still an important source of income and rural employment. However, compared 

with the pre-1995 period, the post-1995 period has shown an overall slower pace of rural–urban integration. Two main 

trends can be identified. The first one is that the pace of change to non-agricultural activities has been slowed down. 

The proportion of the economy represented by the non-agricultural sectors experienced a large increase (from 12.4 

per cent in 1978 to 31.6 per cent in 1995) as compared to a much smaller increase in the second period (31.6 per cent 

in 1995 to 34.3 per cent in 2003). The second trend is that the proportional share of rural labourers working in rural 

industry declined from over 10 per cent in the 1980s to 8.4 per cent in 2003 (Liaoning Statistical Bureau, 1980, 1985, 

1996, 2004).  

 

The spatial selectivity of globalisation and SOE 9  reform policies are producing an increasingly unequal spatial 

development of Chinese mega-urban regions. While the S-D mega-urban region has become more fragmented, 

Dalian is becoming more attractive for foreign investment. This enables it to continue to play a leading role in the 

process of economic integration with its surrounding areas. Shenyang and its surrounding region in the central part of 

Liaoning, however, have moved towards adopting a more city-centred development strategy in an effort to survive, 

leaving the surrounding rural areas out of their urban agendas. Such divergent trends raise a critical issue: how to 

save the northern part of the corridor. In fact, the future development of the S-D corridor depends largely on the new 

central government campaign directed towards the revitalisation of north-east China. At the 16th Communist Party 

Congress in November 2002, north-east China was put at the top of the central government’s agenda... 

 

Per a disposar d’un estudi complert de l’organització de l’administració local a la Xina, a més a més 

d’estudiar la *geografia* (*el mapa*10) caldria estudiar les *competències* de cada nivell (i especialment 

les de *govern del territori* amb el planejament i la gestió urbanística), el *finançament* (origen i aplicació 

dels fons), i el nombre de *funcionaris*, per tal d’avaluar la importància quantitativa de cadascun. Des del 

punt de vista polític caldria, també estudiar el *sistema electoral* de representativitat de cada nivell i les 

*formes de participació política* dels residents, en el context d’un estat de *partit únic*. De moment, no 

es preveu abordar-ho perquè l’interès principal de la recerca és complementar les característiques 

urbanístiques del creixement urbà a la Xina. 

 
6 Desakota is a term used in urban geography used to describe areas in the extended surroundings of large cities, in 

which urban and agricultural forms of land use and settlement coexist and are intensively intermingled. The term was 

coined by the urban researcher Terry McGee of the University of British Columbia around 1990. It comes 

from Indonesian desa "village" and kota "city". Desakota areas typically occur in Asia, especially South East Asia. 

Examples can be found in the urbanised regions of Java, the densely populated, delta-shaped areas on the 

peripheries of the Jakarta agglomeration ("Jabodetabek"), but also the extended metropolitan regions 

of Bangkok or Manila.[3]Outside South East Asia, areas with comparable features have been described in mainland 

China and India, 
7 El primer porta- avions de l’Armada xinesa porta precisament el nom de Liaonong 
8 S-D refereix a Shenyang – Dalian  
9 SOE refereix a *State Owned Enterprises* 
10 La cita obligada i interessada, en el meu cas, és el treball elaborat junt amb el geògraf, de Lluis Casassas de l’any 

1981, *L’organització territorial de Catalunya*, publicat per la Fundació Bofill, en el qual vam estudiar cadascun 

d’aquest components de l’Administració Local per tal d’elaborar una proposta de re-organització de l’administració 

local catalana, en base a 125 sistemes urbans (*municipalies*). També al treball conjunt del mateix any 

*L’organització territorial i administrativa de Barcelona. Els nous districtes*, per a l’Ajuntament de Barcelona.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Urban_geography
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_British_Columbia
https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Village
https://en.wikipedia.org/wiki/City
https://en.wikipedia.org/wiki/South_East_Asia
https://en.wikipedia.org/wiki/Java
https://en.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://en.wikipedia.org/wiki/Jabodetabek
https://en.wikipedia.org/wiki/Bangkok
https://en.wikipedia.org/wiki/Manila
https://en.wikipedia.org/wiki/Desakota#cite_note-3
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2. POBLACIÓ RURAL DE LIAONING: DEL 45,0% AL 26,0% EN 20 ANYS. COMARCA DE HEISAN: 

1,9 VEGADES LA DENSITAT DE LA CATALUNYA INTERIOR I D’ESPANYA (97 HAB/KM2) 

 

La densitat mesurada en residents (o llocs de treball) per unitats de superfície (km2 o ha) dona la segona 

imatge d’un territori, després de la grandària, i especialment quan es comparen amb diferents realitats 

territorials. La comparació que segueix amb els casos de Catalunya i Espanya compara situacions 

diferents perquè els graus d’urbanització i dependència amb els sectors primaris també són diferents. En 

una dinàmica de despoblament interior, i de concentració metropolitana, en els casos de Catalunya i de 

l’estat espanyol,  la referència quantitativa de quines poden ser densitats de referència d’una situació 

d’urbanització intermèdia, com el cas de la comarca de Heisan, a la Xina, poden ajudar a plantejar 

objectius quantitatius per a revertir la despoblació. La màxima homogeneïtat en la comparació de densitats 

es quan el denominador de la superfície és més semblant11, i la dimensió dels centres condicionen molt el 

valor de les densitats mitjanes d’un territori. 

 

Als efectes comparatius es fan servir els valors de densitats de Barcelona, àmbit metropolità, Catalunya i 

Espanya, i que són les de la taula següent: 

 

Nivell 

Administratiu Nom

Extensió 

(km2)

Població   

(hab) 2020

Densitat 

(Hab/km2)

Referents

Catalunya 32.108 7.763.362 242             

Barcelona 101          1.636.732 16.205         

Àmbit Metropolità 2.464 4.931.245 2.001           

Catalunya sense Àmbit Metropolità 29.644 2.832.117 96               

Àmbit Metropolità sense Barcelona 2.363 3.294.513 1.394           

Estat espanyol 504.030 47.432.805 94                
 

La població rural de la província de Liaoning, el 2003, va ser del 45,0% del total de 41,8 milions de 

persones (https://en.wikipedia.org/wiki/Liaoning#Demographics). Deu anys abans havia sigut del 46,3% 

(18,8 milions de persones), amb un canvi mínim durant 10 anys, i amb un creixement de la població total 

del 4,6%, malgrat que la situació econòmica patia del tancament les activitats sidero-metal·lúrgiques i de 

les empreses estatals. El 2020, la proporció de població rural va ser del 26,0% ( 11,9 milions de persones), 

amb una pèrdua desenal de població del -2,6%, després de 42 que es va iniciar la obertura de Deng 

Xiaoping, el 1978, dos anys després de la mort de Mao. Per tant, en el període recent de 17 anys, una 

mitjana d’unes 348.000 persones anuals, inclòs el creixement vegetatiu, van protagonitzar el  

transvasament camp- ciutat, a la província de Liaoning. 

 

Per tal de donar un context més ampli, es reprodueix el resum es va fer a https://clusa-

oriach.cat/20210705-Xina-Urbanisme-MercatImmobiliari-3-Poblacio-RendaPC-1949_2030-

PlaShenyang2011-2020-JClusa.pdf sobre les principals característiques de la Xina i la seva evolució 

recent, que van ser les següents: 

- Taxa d’urbanització (població urbana /població total): des de l’ 11%, el 1949, 19%, el 1980, 36%, el 2000, 64%, 
el 2020, i previsió del 69%, el 2030. 

- 17 milions de persones de creixement anual mitjà de la població urbana, en els últims 42 anys (1978 – 2020 ), 
al 4,0% anual.  

- 221 ciutats de més d’un milió d’habitants i 53 de més de dos milions, el 2011. 
- Renda per càpita dels residents urbans: de 42 $, el 1949, a 5.932 $, el 2015, al 7,4% de creixement anual. 

Multiplica per 141 la renda per càpita de fa 70 anys (60 en valors constants).  
 

11 La comparació més clàssica és la densitat dels municipis de París i Barcelona, que tenen una dimensió semblant al 

voltant dels 100 km2, i  poblacions residents a l’entorn de 2 i 1,6 milions, respectivament. Les densitats també són 

diferents quan en el numerador hi figuren els llocs de treball: a l’entorn d’1m6 i 1 milió, respectivament. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Liaoning#Demographics
https://clusa-oriach.cat/20210705-Xina-Urbanisme-MercatImmobiliari-3-Poblacio-RendaPC-1949_2030-PlaShenyang2011-2020-JClusa.pdf
https://clusa-oriach.cat/20210705-Xina-Urbanisme-MercatImmobiliari-3-Poblacio-RendaPC-1949_2030-PlaShenyang2011-2020-JClusa.pdf
https://clusa-oriach.cat/20210705-Xina-Urbanisme-MercatImmobiliari-3-Poblacio-RendaPC-1949_2030-PlaShenyang2011-2020-JClusa.pdf
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- Es multiplica per 6 el sostre construït per persona (de 6,7 m2 a 36,7 m2).  
- Renda per càpita dels residents rurals: de 19 $, el 1949, a 2.209 $, el 2018, al 7,1% de creixement anual.  

- Multiplica per 116 la renda per càpita de fa 70 anys. 

La densitat de les unitats administratives de la província de Liaoning es mou en un ventall entre un mínim 

de 181 hab/km2 de la comarca de Heisan i els 304 de la província en conjunt. Destaca la relativa 

semblança de les densitats del nivell de Ciutat / Prefectura de Jizhou (270), Liaoning (304), Changxing 

(203), essent la comarca de base econòmica més rural la més baixa (181), així com la semblança amb la 

mitjana de Catalunya de 242 habitants per km2. El conjunt de l’estat espanyol que da lluny, amb 96 

hab/km2, degut a l’extensió.     

La densitat de referència del conjunt de la Xina és baixa (147 habitants per km2), degut especialment a 

l’extensió de les dues províncies occidental, anomenades autònomes per les diferències racials, que són el 

Tibet i Xinjian, que representen el 29,5% del territori i només el 2,1 de la població. Sense aquestes 

províncies la densitat pujaria als 206 habitants per km2. I sense l’altre província autònoma de la Mongòlia 

Interior (12,5% del territori i 1,7% de la població) seria de 247 habitants per km2, i  gairebé idèntica a la de 

Catalunya (242). 

A destacar, finalment, als efectes de disposar de les imatges de territori que en resulten de les densitats, 

que la densitat de la població resident  del conjunt d’Espanya i la de Catalunya, sense l’àmbit  metropolità 

es gairebé idèntica, amb 94 i 96 residents per km2, respectivament, essent 242 residents per km2 pel 

conjunt. La referència de les àrees territorials de la Xina, on hi ha una proporció alta de residència en 

àmbits rurals, dona un referent per orientar i dimensionar polítiques de mitigació del despoblament 

d’àmplies parts del territori per l’efecte de la importància del sòl agrícola o forestal.   

 

3. LES TERRES DELS ONCLES WANG: 1,2 HA (18 MU) I CASA DE 200 M2. AMB 5,02 MU DE 

TERRA PER PERSONA (3.347 M2) ES NECESSITEN INGRESSOS COMPLEMENTARIS  

 

Els oncles Wang disposen d’una parcel·la de 15 *mu* (1 ha, aproximadament) al mig de l’estepa pel 

conreu de blat de moro, i un altre parcel·la d’uns  3 *mu* (1.890 m2), on hi tenen la casa d’uns 100 m2, i 5 

peces annexes per guardar-hi el cotxe, el tractor, els estris agrícoles, magatzem per usos varis 

(especialment el blat de moro recent collit), d’uns 100 m2 addicionals i una instal·lació per engreixar-hi 

porcs o tenir-hi gallines d’uns 70 m2. Una part de les terres són d’herència dels avis i un altre part 

provenen de compra de la concessió a 30 anys i del repartiment de terres a raó de 5,02 mu per persona de 

la família12, l’últim dels quals va ser cap el 1999.       

 

La unitat principal de mesura de les superfícies és el *mu*, equivalent a 666,7 m2, i així es donen quan es 

pregunta per les dimensions de les parcel·les agrícoles. La taula següent presenta la informació que s’ha 

recollit sobre les dimensions del *mu* i altres mesures de superfície, i que palesa la cultura mil·lenària 

xinesa13: 

Table of Chinese area units effective in 1930[3] 

Pinyin Character Relative value Metric value Imperial value Notes 

háo 毫 1⁄1000 2⁄3 m2 7.18 sq ft  

lí 釐 (T) or 厘 (S) 1⁄100 6+2⁄3 m2 7.973 sq yd  

 
12 Aquesta qüestió bàsica per entendre l’actual organització de la concessió de terres al camp xinès per 30 anys, 

demana un treball addicional, perquè la informació oral rebuda és clarament insuficient. Per exemple, el fet que el 

germà gran de 88 anys només li van assignar 1 mu (666,7 m2), mentre que el fill que té *houku* de ciutat (Shenyang) 

va tenir dret als 5,02 mu, pel fet que en el moment del repartiment encara tenia residència a pagès, malgrat que 

estava estudiant a Shenyang. També desconec com es transmeten els drets de la terra en cas de mort. Abans del 

1949 la família no tenia terres en propietat i treballaven per un propietari. El 1949, Mao va expropiar tota la terra i la 

van repartir. 

13 La propaganda oficial parla d’una cultura de 5.000 anys 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_units_of_measurement#cite_note-ROC1930-3
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fēn 市分 1⁄10 66+2⁄3 m2 79.73 sq yd  

mǔ 畝 (T) or 亩 (S) 1 666+2⁄3 m2 
797.3 sq yd 

0.1647 acre 

Chinese acre, 60 square zhang 

1/15 of a hectare 

qǐng 頃 (T) or 顷 (S) 100 6+2⁄3 ha 16.47 acre Chinese hide 

Font:  https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_units_of_measurement#Area 

    

La imatge que segueix permet veure la parcel·la on s’hi localitza la casa, i que disposa de terres per 

conrear al davant (amb porta a la carretera o carrer principal del llogaret) i al darrera. La parcel·la de color 

blanc amb unes construccions de teulada blava, que són les antigues escoles, és la plaça pública, amb 

aparells de fer exercici i bancs per seure, i on s’hi reuneix el veïnat a les tardes cap a les 5 (imatge següent 

a l’anterior). Al davant de la plaça hi ha la parcel·la d’uns altres cosins, que són els encarregats cada dia 

de treure l’aparell de música per ballar, fent la corrua de veïns. Al costat de la plaça hi ha les instal·lacions 

industrials per triturar les panotxes del blat de moro 

   

     

https://en.wikipedia.org/wiki/Hide_(unit)
https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_units_of_measurement#Area
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Els oncles conreen blat de moro en 15 mu de terres, fora de la parcel·la de la casa, que equivalen a 1 Ha, 

gairebé exacte. Atès que les parcel·les de conreu tenen una mitjana de 400 m, l’amplada de la parcel·la de 

conreu és d’uns 25 m.    

     

La parcel·la de la casa familiar té una superfície de 1.890 m2, en forma rectangular de 27 m d’amplada per 

70 m de llarg, segons la informació rebuda. Les dues parcel·les en concessió (les construccions són de 

venda lliure) sumen una extensió d’ 11.891 m2, equivalent a uns 18 mu, aproximadament. Té un terreny de 

conreu al davant de l’habitatge d’uns 45 m de llargada i un al darrera de d’uns 20 m. 

 

L’habitatge familiar i les construccions annexes (4 peces on s’hi guarda el petit tractor, el cotxe, els estris 

de conreu i part de les collites)  té 8 m profunditat casa i uns 216 m2, la meitat dels quals, aproximadament, 

correspon a l’habitatge (uns 100 m2). Hi ha una construcció aïllada a la parcel·la d’uns 70 m2 preparada 

per engreixar  porcs (uns 100 porcs la darrera vegada), i per galliner els 4 últims anys.  

 

L’habitatge  consta de 4 peces d’estar i dormir i dues cuines al darrera, que s’alimenten de tiges seques de 

blat de moro, a més a més d’un fogó petit de gas d’ampolla. Un passadís des de l’entrada, separa dues 

parts. Una peça és el dormitori de l’oncle de 88 anys, a la dreta de l’entrada. A l’esquerra de l’entrada hi ha 

les altres 3 peces que no tenen parets de separació, que és l’estar. Menjador i dues peces per dormir. 

 

La qualitat de la casa no és bona, perquè li falta manteniment. Hi influeix no tenir aigua corrent. El cosí que 

té un ramat de 50 bens té la casa molt més arreglada, amb dormitoris separats. Les necessitats s’han de 

fer al *forat* de fora, i s’explica en un apartat separat.   

 

Les imatges que segueixen corresponen a la carretera que és el carrer principal, d’un km , 

aproximadament, on s’hi localitzen la majoria de les 120 cases del llogaret, la part de davant i la part del 

darrera de la parcel·la d’habitatge, on s’hi conreen verdures i blat de moro, en proporcions diferents cada 

any.     
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El fet que els ingressos provinents del blat de moro siguin de l’ordre dels  25.000 yuans cada any (el 2020,  
el kg de panolla anava a 0,85 yuans), equivalent a uns 3000€, si la collita és bona, perquè hi ha anys que 
gairebé s’ha perdut tot, si no plou o plou massa, palesa que la gent de pagès necessita d’ingressos 
addicionals als provinents del conreu de les terres, per subsistir.  
 
Hi ha demanda de ma d’obra  per serveis a les fàbriques industrials dels pobles grans veïns, que ha 
permès augmentar notablement la renda de la pagesia. Tothom disposa de més d’un vehicle, i la forma 
més corrent de desplaçament és la moto. La majoria de les famílies ja tenen cotxe des de fa uns cinc anys, 
que ha augmentat el nivell de vida. Els fills que treballen a Shenyang o a altres ciutats, també aporten 
diners a la família que viu a pagès.  

                
 
El rural xinès em recorda la Garrotxa pagesa els any 50-60, on, sovint, la *cort de pors* o les vaques 
estaven dins de les cases del poble, a més a més de les cases de pagès més grans. Aquí les cases tenen 
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millors condicions i són més grans. Però també a partir del 1960 que hi va haver una motorització 
generalitzada. 
 
 

4. INTERNET DE QUALITAT, PERÒ AMB AIGUA DE POU SENSE CLAVEGUERAM GENERAL 

 

La connexió a internet és de molt bona qualitat, i gairebé millor que a ciutat, perquè hi ha una antena de 
comunicació, prop de la casa. Se’n veuen moltes per les carreteres rurals properes. He llegit que n’hi ha 
unes 500.000 en tota la Xina, *de base 4G*. Vegis: *China llega a los 940 millones de internautes* 
http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2020/0930/c31614-9766132.html  
 
Com ja s’ha dit: no es disposa de sanejament amb aigua corrent, i per tant és un dèficit urbanístic molt 
important de la vida rural. Segurament, seria massa car en una urbanització tan dispersa. L’aigua és de 
pou. El lavabo de la casa dels oncles és el *forat* que s’ha de fer servir en posició fetal. Aquests eren els 
serveis a gran part de restaurants i institucions públiques de les ciutats de la Xina, a l’any 2001 quan hi 
vaig anar per primera vegada. Ara han estat substituïdes pels lavabos occidentals, afortunadament.  
 
Fer les *necessitats* pròpies a la nit a la casa de pagès fa una mica d’angúnia, i crec que seria necessària 
una millora. He vist a d’altres cases de pagès que han posat el lavabo a prop del carrer, de forma que el 
*pou mort de la xena* es pugui netejar periòdicament des del carrer.  
 
Seria una millora que jo apreciaria a la casa dels oncles, perquè em fa recordar aquell forat que tenien les 
cases de Sant Feliu de Pallerols als anys 50 i començaments dels 60, fins que no van construir el 
sanejament a tot el poble, cap el 1976. 
 
 

5. RETROBAMENTS A LA FAMÍLIA WANG, EL 2020: GENT ACOLLIDORA I DE LA BROMA 

 

La família Wang, de la mare de la Xiaohong, de 74 anys (dreta, amb jersei rosa): l’oncle solter de 88 anys 

que viu a la casa, l’oncle de 64 anys i la seva muller (al davant) que porta la casa i té cura del germà gran, 

2 cosines, filles de germana i germà diferents i la Xiaohong. Una cosina viu al mateix llogaret i un altre a un 

llogaret veí. La nostra estada del 2020 va esperonar una trobada, després d’anys, entre la Xiaohong i una 

de les cosines, i va produir escenes ben emotives.  

 

Les fotografies que segueixen són del dinar de retrobament amb el poble i amb la cosina que feia molts 

anys que no es veien.  

 

       
 
Les visites i estades a pagès m’han permès conèixer un parell més de cases de la família Wang, a 

diferents pobles propers, i molta família. A cada visita hi ha unes quantes reunions familiars, amb àpats, en 

http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2020/0930/c31614-9766132.html
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els quals els centres de les bromes acostuma a ser el *nas llarg* estranger, que soc jo. El tracte que he 

rebut en aquest darrers 15 anys ha estat extremadament càlid. 

 

En termes comparatius, cal dir, doncs, que la nostre pagesia no té res a envejar a la pagesia xinesa, pel 

que fa a l’acolliment i al sentit de la broma i de la ironia.   

 

6. LA COLLITA DEL BLAT DE MORO, EL SETEMBRE: ELS JAPONESOS (1936- 1945) ELS HI 

ROBAVEN EL BLAT DE MORO I L’ARRÒS.  

   
A mitjans del setembre del 2020, el poble estava a mitja collita del blat de moro a cada casa. Una part del 
camp ja estava recollida, i un altre, encara tardarien un parell de setmanes més.  Aquell any no va ploure 
quan tocava i les tiges del blat de moro són mig verdes i mig seques, i els grans de les panotxes són petits. 
Tot el blat de moro quedarà tallat /segat cap el 10 d’octubre. Després el panorama serà d’una estepa de 
color marró o blanca quan nevi, i s’hi destacaran els pilons de terra de les tombes. Hi ha hagut anys que la 
pluja ha malmès la collita perquè els camps estaven inundats, i no es podia recollir el blat de moro ni amb 
tractor ni manualment, per no poder accedir-hi. 
 
La pagesia xinesa de prop de Shenyang, on va començar la invasió japonesa, el 1936, amb l’excusa que 
s’havia posat  una bomba al tren japonès14 que servia a la concessió que tenien, encara recorda quan els 
japonesos els hi robaven les collites de blat de moro i d’arròs, amb risc de mort si no la donaven.  
 
A la foto, l’autor, al costat de blats de moro de més de 2 m, del costat de la carretera local o carrer principal, 
que també aprofita cada família 

 
 

7. L’AUTOBUS ESCOLAR GROC DE RECOLLIDA DIÀRIA A LES 6.30 AM I TORNADA A LES 

17,15 PM, DESPRÉS DE 10 HORES A L’ESCOLA 

 
Cada dia laborable a les 6,30 del matí, el nostre oncle, cosina, nets bessons de la cosina, i un altre filla de 
cosí veí, esperen l’autobús groc de recollida per anar a l’escola primària, davant de casa seva. Tornaran 
de l’escola a les 5,15 de la tarda, després d’una jornada de més de 10 hores a l’escola. 
 
Tots els autobusos de les escoles, pintats com si fossin nous de trica, són del mateix tipus i color a tota la 
Xina, ara. Crec que el sistema educatiu funciona molt bé arreu de la Xina, sense que es conguin dèficts 
especials als àmbits rurals, i és  una de les bases de la forta cohesió social i bona preparació professional. 
 

 
14 A Shenyang hi ha el *Incident Museum*, amb record d’aquest fet i del tracte criminal que van donar a la població 

durant els 9 anys de l’ocupació 
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La cosina és vidua des de fa 4 mesos, i té cura completa dels nets bessons perquè els seus pares 
treballen a Shenyang. El seu medi de transport és una moto i un tricicle motoritzat, i fa sola totes les 
tasques del camp. 
 
A pagès garanteixen també l’ensenyament obligatori fins els 18 anys, i crec que és de molta qualitat, com 
una de les herències principals del temps de Mao, després del 1949. 
 

  
 
 

    
Fotografies del 26 de setembre del 2020, cinc minuts abans de les 6,30 del matí  
 
 

8. EL MERCAT BI-SETMANAL DE CHENXING A 5 KM DE LA CASA DELS ONCLES 

 

Cada 10 dies hi ha 3 dies de mercat (seguint l’evolució de la lluna, amb la seqüència 2-5-8, que no he 
entès bé, perquè no coincideixen amb els mateixos dies de la setmana) a Chenxing, prop de casa dels 
oncles, al mig de la estepa del blat de moro, a 5 -6 km, on s’hi ven de tot i força, tant d’alimentació (inclòs 
carn de porc matat el mateix dia, o pastissos típics acabats de fer) com de roba, estris de la casa, i alguns 
serveis com barbers, dos dentistes de carrer i oculista, amb bata blanca, com ja s’ha avançat. 
 
Com a curiositat s’hi ven tabac a granel i paper de fumar, sense goma d’enganxar. També hi ha *llibrets* 
sense marca. Una bossa de tabac a granel i un paquet de 10 *llibrets* de paper de fumar, sense goma i 
*de marca* em va costar 12 yuans (=1,5 €+-). Les imatges que segueixen són del venedor de tabac, per tal 
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de complimentar l’encàrrec de comprar papers de fumar pel meu veí Jordi, col·leccionista, del carrer de 
Montserrat de  Sabadell   

        
 
Les parades del mercat (taulell i cobert) ocupen dos carrers d’uns 100 m cadascun i una gran explanada al 
final que serveix d’aparcament de cotxes, furgonetes i camions, però també on s’hi posen venedors posant 
la mercaderia a terra, com el venedor de tabac. 
 
El mercat és llocs de reunió de la pagesia dels llogarets. Em recorda el mercat d’Olot, a la Garrotxa, els 
dilluns on el Joan de la Nespleda de Sant Feliu de Pallerols s’hi estava tot el matí, amb bon esmorzar 
inclòs a la fonda.  
 
La ciutat que té hospital modern, Heisan,  amb totes les especialitats està a uns 10 km del poble del 
mercat, i a uns 15 de la casa de pagès dels oncles. 
 
 

9. SITUACIÓ ECONÒMICA DE LA FAMÍLIA DE PAGÈS AMB FILL I PIS A SHENYANG: EL TAXI 

COMPLEMENTA ELS INGRESSOS DEL CAMP. *HUKUO* DE CIUTAT, IRRELLEVANT 

 
Del blat de moro de l’aproximadament Ha i mitja de terres dels oncles, només en poden treure uns 25.000 
yuans cada any (el 2020, el kg de panotxa anava a 0,85 yuans), equivalent avui a uns 3000€. Per 
augmentar el nivell de vida cal disposar de fons complementàries d’ingressos, ja sigui de l’agricultura o 
ramaderia, la indústria en les ciutats properes i els serveis. 
 
L'oncle de la casa, el germà petit de la mare (lau gio), fa el taxi, amb el cotxe que es va comprar fa uns 5 
anys, tot i que als darrers 3 dies que vam estar a casa seva, només li van demanar un parell de serveis. 
Els oncles tenen també un pis a Shenyang de 130 m2, que va comprar junt amb el seu fill (ara de 30 pocs 
anys), que és llicenciat en llengua xinesa, i treballa a l'institut on va estudiar la fila de la Xiaohong, 
d'internat de dilluns a divendres. Ara el fill té un pis nou de 80 m2 i ja viu allà des d'aquest any. Fa pocs 
mesos, s’ha casat i viuen al pis de l’esposa.  
 
L'oncle de 88 anys (el germà gran viu de 6 germans!) va sempre acompanyat d'un gos i l'hi agrada cuidar-
se de les gallines, recollint els ous. Els àpats els fan junts; però quan l'oncle jove és a Shenyang, es cuida 
tot sol. Malgrat que a les àrees rurals no hi pensió de jubilació, ell disposa d’una pensió d’un 300 yuans 
cada mes, perquè no ha volgut anar a una residència de la tercera edat. 
 
Fa un parell d’anys, l’oncle havia engreixat uns 100 porcs, a la *cort* que va construir a la part del davant 
de la casa, al pati on es pot conrear, com activitat complementària al conreu de la terra, al taxi i al treball 
de la tieta a Shenyang. També té un petit tractor, per a servei propi o dels veins que li contractin. 
 
Durant els darrers 10 anys, la muller, vivia sempre a Shenyang, treballant de netejadora del jardí 
comunitari, on tenien el pis; es va jubilar del tot (totes les dones de més de 50 anys cobren jubilació, com 
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la Xiaohong - uns 1800 yuans cada mes- ) fa mig any, i se'n van anar a viure a pagès, amb el seu marit 
que ja hi residia la major part de l’any. El pis de Shenyang, ara, és buit. La mare de la Xiaohong tenia una 
pensió de jubilació d’uns 2.300 yuans cada mes. Un sou de referència: 5.000 yuans cada mes d’un policia 
de districte, o un practicant (metge de 3 anys d’estudis) d’hospital. Un preu de refererència: un àpat 
correcte a restaurant pot costar un màxim de 100 yuans per persona (13€). Però un *ànac lacat a l’estil de 
Beijing* costa uns 120 yuans (15€+-), mentre que un pollastre a l’ast a Sabadell el tens per 10,50€.   
 
Una de les cosines de la fotografia té una granja de peixos i crancs que venen al mercat que vam visitar, 
junt amb el seu fill i muller, en una concessió d'aigua que tenen prop de riu petit, a l’estepa propera, i és un 
negoci pròsper, perquè venen la producció al mercat setmanal de Chengxing. L’oncle es desplaça al 
mercat, per si pot fer algun servei de taxi. És innegable que *treballen com a xinos i truen diners de les 
pedres*!. 
 
No he tingut cap experiència directa de la importància del *hukou* xinès, o carnet d’identitat per els 
residents a les ciutats, perquè he vist com els nostres oncles podien treballar i viure per temporades a 
Shenyang sense tenir hukou; àdhuc la tieta té, avui, pensió de jubilada, sense haver tingut huoko de 
Shenyang.. També el fill, nascut a pagès, va poder estudiar a la universitat de Shenyang (l’institut el fa fer 
a Heisan) sense tenir-hi la residència; va obtenir el hukou quan es va posar a treballar en un institut públic 
de segon ensenyament.  En aquest sentit, crec que l’obligatorietat de disposar de houko per residir a les 
ciutats ha sigut poc efectiva per contenir l’immigració a les ciutats, que ha estat molt important. No 
obstant, recollo una descripció del houko a https://en.wikipedia.org/wiki/Hukou, que segueix: 
 
Hukou (Chinese: 户口; lit. 'household individual') is a system of household registration used in mainland China. The 

system itself is more properly called "huji" (Chinese: 户籍; lit. 'household origin'), and has origins in ancient China; 

hukou is the registration of an individual in the system (kou literally means "mouth", which originates from the practise 
of regarding family members as "mouths to feed", similar to the phrase "per head" in English). A household 
registration record officially identifies a person as a permanent resident of an area and includes identifying information 
such as name, parents, spouse and date of birth. A hukou can also refer to a family register in many contexts since 

the household register (simplified Chinese: 户口簿; traditional Chinese: 戶口簿; pinyin: hùkǒu bù) is issued per family, 

and usually includes the births, deaths, marriages, divorces, and moves, of all members in the family. 
 
The system descends in part from ancient Chinese household registration systems. The hukou system also influenced 
similar systems in neighboring East Asian countries—such as one within the public administration structures of Japan 
(koseki) and Korea (hoju), as well as Vietnam (hộ khẩu).[1][2][3] In South Korea, the hoju system was abolished in 
January 2008.[4] While unrelated in origin, propiska in the Soviet Union and resident registration in Russia had a 
similar purpose and served as a model for modern China's hukou system. 
 
Due to its connection to social programs provided by the government, which assigns benefits based on agricultural 
and non-agricultural residency status (often referred to as rural and urban), the hukou system is sometimes likened to 
a form of caste system. It has been the source of much inequality over the decades since the establishment of the 
People's Republic of China in 1949, as urban residents received benefits that ranged from retirement pension to 
education to health care, while rural citizens were often left to fend for themselves. In recent years, the central 
government has begun to reform the system in response to protests and a changing economic system, while some 
Western experts question whether these changes have been of substance 

 
 

10. ELS HIVERNACLES A L’ESTEPA DE SHENYANG I LA RAMADERIA, INSTRUMENTS 

PRINCIPALS DE L’ELIMINACIÓ DE LA POBRESA AL CAMP XINÈS 

 

Uns cosins nostres han tingut hivernacles per conrear pebrots verds (picants i no picants, com explicaven). 

Coneixem altres amics a pagès que tenen hivernacles per conrear tomàquets o fruiters. Com ja s’ha dit, un 

altre cosí té al pati de davant de casa seva un cobert amb unes cinquanta cabres i bens d’engreix.  

 

Altres tècniques han sortit per TV durant la campanya d’eliminació de la pobresa a la Xina que fa finalitzar 

el 2021, 5 anys abans dels objectius plantejats anys enrere, per tal d’eliminar la pobresa (ingressos per 

persona al municipi, inferiors al 60% de la mitjana del món rural, segons les notícies conegudes). S’hi 

desplaçava una persona formada com a promotor per l’administració de l’estat per estudiar, junt amb la 

gent local,  quin tipus d’activitats (agricultura, ramaderia, artesania, portada d’aigua.....) es podrien 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hukou
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desenvolupar per tal de superar el nivell de pobresa quantificat per municipis, i conjuntament i amb 

subvencions econòmiques públiques tiraven endavant els projectes. 

 

La informació oficial pels mitjans explica que la pobresa es va eliminar el 2020, als llocs de la Xina que 

estaven per sota del llindar, i que en els dos últims anys de la campanya les persones es situació de 

pobresa es va reduir en uns 80 milions de persones. L’ONU i altres institucions mundials han posat 

d’exemple, l’experiència xinesa per combatre el subdesenvolupament, posant com a model un país de 

1.411 milions de persones (unes 200 *Catalunyes*, i prop del 20% de tot el món). 

 

Un exemple dels recurs complementari de la ramaderia a la parcel·la familiar és el ramat de bens d’un cosí 

veí: 

 

    
 

 

11. REFLEXIONS POLÍTIQUES DEL 2020 I DEL 2022: TIANNAMEN I HONG KONG. RECORD DE 

LA VIA CATALANA DEL 2013  A LA MURALLA XINESA DE BEIJING 

 
El president Xi i els documents oficials, diuen que l'objectiu del pais és  assolir una societat *modestament 
acomodada*, l'any 2030. Pensant en la renda actual de la Índia, Àfrica, i els països subdesenvolupats, cap 
reconèixer que el que han aconseguit en els darrers 40 anys (des del 1978 que en Deng Xaiopin va 
*canviar la truita*, als dos anys de la mort de Mao, que havia guanyat la guerra contra el Komintang de 
dretes) és admirable i únic en la història de la humanitat. 
 
Els canvis de drets polítics que han introduit en la ciutat de Hong Kong (és tan gran com Catalunya, amb 
7,5 milions de persones, en uns 1.100 km2), per tal de fer efectiu *Un país, dos sistemes*, i s’allunyen dels 
estàndards del països considerats econòmicament més avançats, com nosaltres, malgrat tinguin la 
legitimitat històrica d’implantar les mateixes lleis de la *Xina continental*, com en diuen, per la història dels 
robatoris colonials del segle XIX i XX. Una tristesa i un desengany perquè esperava que els principis 
confucians de *El equilibrio de contrarios es un principio esencial del pensamiento chino*.  podrien ser 
millor aplicats, en la línia de la tesi de l’ambaixador estat, Eugenio Bregolat al seu article *Tiananmen, 30 
años después*, al seu article a ElMundo de *Martes, 4 junio 2019*. També explicava que: 
 

* ...No quisiera terminar esta reflexión sin recordar que TVE fue la única televisión del mundo que 
permaneció en la Plaza de Tiananmen la noche del 3 al 4 de junio de 1989, cuando las tropas la 
ocuparon. Filmó la salida de los estudiantes que allí quedaban, unos 3.000 agrupados en torno al 
Monumento a los Héroes del Pueblo. Los días siguientes la mayor parte de la prensa mundial dijo 
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que las tropas los habían masacrado en la Plaza. Esto es rotundamente falso y hoy se admite así 
de modo general. Que los muertos fueran dentro de la Plaza, o en sus accesos y en los grandes 
cruces de comunicaciones que conducen a ella, para nada cambia la esencia de los sucedido. Yo 
ostentaba aquellos días en Pekín la presidencia de la entonces llamada Comunidad Económica 
Europea....* 

https://www.elmundo.es/opinion/2019/06/04/5cf5179921efa091568b46b2.html 
 
He viscut des de la Xina els esdeveniments de Hong Kong, que van començar el 2020 i que han culminat 
amb el cavi de normativa de les eleccions i de la composició del consell consultiu durant el 2021. Ara tinc 
una mica de por del que pugui escriure als correus des de la meva adreça *.cat*, malgrat no haver tingut 
mai cap problema de censura i tenir accès a tots els diaris *.cat* i *.es*, només amb les excepcions del The 
Economist i ElPais, i tots els productes Google, com els youtube, i els blogs. La consulta pel *bing.cn* 
https://cn.bing.com/?scope=web&FORM=ANNTH1 , no té a envejar de la navegació per internet explorer o 
chrome.  
 
El 2013, un grup de 102 persones catalanes, amb família i treball local, vam la Via Catalana (junt amb 118 
ciutats més del món, i la que es va fer a Catalunya dels 400 km) una part de la muralla xinesa, a uns 80 km 
de la capital, sense cap problema, malgrat no haver-hi banderes xineses com es obligatori quen es 
desplega una bandera d’un altre nació. Cert també que per accedir al tram de la concentració, el Casal 
Català va elegir un tram situat a uns 300 m de desnivell des de la carretera propera i que no havia alres 
visitants, amb excepció de les persones del restaurant de prop de la carretera. Ara no m’atreviria a tornar-
ho a fer per por de ser expulsat del país.  
 
 

 
Fotografies del 2002 (seminari sobre Tiexi), del 2007 i del 2003 a la muralla xinesa fent la via catalana 
 
 

12.  LA TOMBA DEL PATRIARCA ZHANG AL MIG DELS CAMPS DEL BLAT DE MORO PER DRET 

DE NAIXEMENT    

 

La tomba del patriarca Zhang, mort a Shenyang, l’octubre  del  2013, és al mig de l’estepa del blat de moro, 

i va ser construïda el 2014, prop dels camps de la família, de les tombes dels avis i altre família propera. 

Les famílies nascudes a pagès tenen dret a enterrar-hi els seus difunts al mig dels camps. Els camins al 

mig de l’estepa del blat de moro, en temps de collita de finals de setembre són de circulació difícil, perquè 

et pots perdre, perquè l’alçada del blat de moro no permet veure-hi.  

 

La tomba, tal com es veu a les imatges que segueixen, constava de la petita construcció en forma de casa, 

d’uns 2 x 2 m, feta de maons i rajoles de marbre de color blanc, on si van depositar les cendres, amb 

fruites, begudes i tabac pel viatge cap el més enllà, i una muralleta d’encerclament d’uns 6 x 6 m, del 

mateix material, també en blanc. La majoria de les tombes properes de la família eren una muntanyeta de 

terra (i que anualment s’hi va amb una pala per posar-hi terra nova)  i no tenien cap construcció visible. 

Altres tombes a indrets propers ja tenien les muralletes d’encerclament, com a signe de respecte i de 

capacitat econòmica. 
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La pedra negra, regal del germà petit, s’hi va instal·lar el 2016, al cap de 3 anys de la mort; a més a més 

del nom i la data en xinès, porta la paraula DIGNITAT a dalt de tot. 

 

El setembre del 2020 vam anar a netejar la tomba d’herbes i vam deixar un regal de 3 pomes, per poder-

se alimentar durant el viatge 

 

A l’any 2021, 7 anys després de la construcció de la tomba del pare Zhang, les autoritats locals van obligar 

a quatre tombes alhora, de diferents indrets, a treure les petites parets que encerclaven la construcció 

central, perquè consumien massa sòl i creava precedent. La pedra negra es va poder mantenir. Atès que 

no hi havia cap normativa ni acord municipal, l’operació amb excavadora de neteja va ser gratuïta per a 

les famílies, i a càrrec de l’Ajuntament. La brossa de pedres va ser sepultada per la mateixa excavadora, 

fent un forat a terra.  

 

No hi va cap queixa de les famílies damnificades que ho van considerar una manera d’evitar que en el 

futur es fessin tombes molt grans i s’esgotés el sòl per futures tombes al mig dels camps del blat de moro. 

El procés de convenciment havia durat 7 anys. 

 

Cultura mil·lenària, certament. 


