
A REVOLUCIÓN CHINA.

1 - Por que é importante coñecer a historia de China?:  

China é o país máis poboado do mundo con máis de 1300 millóns de persoas e 
tópase nun proceso de modernización cheo de contradicións:

– Politicamente é un goberno ditatorial comunista sen liberdades políticas.

– Economicamente é  capitalista cunha economía de mercado de corte ultra-liberal.

Ultimamente  incorporou  a  antiga  colonia  británica  de  Hong  Khong  e  a  colonia 
portuguesa de Macao.

É  un  importante  mercado  potencial  de  consumo  para  Occidente  (pola  súa 
ascendente clase media consumista e urbana), pero tamén unha perigosa competencia 
porque ofrece unha gran cantidade de man de obra barata e sen case dereitos laborais.

Este inmenso país ten unha cultura e historia milenarias, varias linguas na que o 
chino  mandarín  é  a  maioritaria,  varias  relixións  (taoísmo,  budismo,  islamismo,  e 
cristianismo).

Estase a converter na segunda potencia económica mundial  despois de Estados 
Unidos, pero ten uns grandes contrastes sociais:

– 800 millóns de pobres.

– Grandes fortunas que medaran á beira do Partido Comunista. 

2 - Causas da revolución:  

– O goberno  despótico  da  dinastía  Manchú  (Qing)  que  non  puido  evitar  que  as 
potencias estranxeiras se apoderaran do territorio chino.

– A dependencia económica do capital estranxeiro: a partir das Guerras do Opio o 
mercado  chino  abriuse  ás  mercancías  e  inversións  das  potencias  europeas, 
especialmente de Inglaterra.

– A miseria e explotación do campesiñado sometida a un réxime feudal.

– A influencia ideolóxica da revolución soviética 

3 - China ata a 2ª Guerra Mundial.  

A civilización China é unha das máis antigas do mundo. 

Ten as súas orixes na conca do  Río Amarelo,  onde xurdiron as primeiras 
dinastías Xia e Shang. 

A enorme extensión de territorio ocupado polo estado actual  da  República 
Popular China fai que a historia de todo este territorio sexa a dun gran número de 
pobos. 
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No  século  XIX  reinaba  a  Dinastía  Qing (1644-1911).  Foi  un  século  de 
grandes  conflitos  sociais,  estancamento  económico  e  influencia  das  potencias 
occidentais: 

– O interese  británico en continuar o comercio de  opio levou a numerosos 
conflitos con occidente, o que levou á Primeira Guerra do Opio, en 1840.

– O Reino Unido e outras potencias occidentais, inclusive os Estados Unidos, 
ocuparon "concesións" á forza e gañaron privilexios comerciais.

– Hong Kong   foi cedida aos británicos en 1842 polo Tratado de Nanquim.

As dúas  Guerras do Opio e o tráfico  daquela droga foron custosos para a 
Dinastía Qing e o pobo chinés. O tesouro imperial quebrou dúas veces, por conta 
do pagamento de indemnizacións debidas ás guerras.

Os exércitos imperiais tamén foron derrotados:

– Na  Guerra  Sino-Francesa  ou  franco  –  china  (1883-1885).  Nesta  guerra 
Francia quería o control  do  Río Rojo que  comunicaba Hanói con Yunnan, 
unha provincia china rica en recursos. Como resultado da guerra Francia 
conseguiu  a  anexión  das  rexións  de  Annam y  Tonkín e  da  Indochina 
Francesa.

– E  na  Guerra  Sino-Xaponesa (1894-1895)  que  se  librou  polo  control  de 
Corea.

Nos inicios do século XX  o Kuomintang ou Partido Nacionalista, fundado en 
1905  e  liderado  por  Sun  Yat  Sen,  encabeza  unha  rebelión  que  obrigou  á 
abdicación do emperador Pu Yi e á instauración dunha república en 1912.

Pero a caída do imperio e a proclamación da primeira república en 1911 non 
lograron traer a paz ó territorio chino. A partir  da década dos vinte, o panorama 
político chino veuse sucesivamente alterado polo enfrontamento entre:

– Os nacionalistas e comunistas.

– O poder dos señores provinciais da guerra.

– A presencia colonial de países estranxeiros localizada nos grandes portos.

– E a invasión xaponesa.

4 - Antecedentes da Revolución China.  

En 1921, varios dirixentes comunistas, animados polo triunfo Bolxevique en 
Rusia,  fundaron  o  Partido  Comunista  Chino.  Entre  os  fundadores  estaba  Mao 
Zedong.

En  1925 asumiu  o  poder  Chiang  Kay  Shek  (do  Partido  Nacionalista  ou 
Kuomintang) despois de derrotar ós caudillos que loitaban polo poder, e fomenta 
as inversións de capital inglés e francés en China. 

O  Partido  Comunista  de  Mao  Tse Tung  ponse  en  contra  desta  política. 
Ademais, no sur do país,  e arredor de Cantón o Partido Comunista chegou a ter 
bastante influencia chegando a crearse soviets de campesiños seguindo o modelo 
soviético. 
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Estes soviets de campesiños expropiaron os latifundios nobiliarios, repartiron 
as terras entre os  campesiños pobres, e estableceron comunas autoxestionadas.

O goberno do Partido Nacionalista quixo intervir pero os campesiños tomaron 
as armas para defender as súas comunas.

Nos  anos  trinta os  enfrontamentos  entre  nacionalistas  e  comunistas 
derivaron cara unha guerra aberta.  En 1934 o exército do Kuomintang derrotou ós 
comunistas no Sur.  Os superviventes iniciaron  unha fuxida cara as provincias do norte 
chamada “Longa Marcha”:

- Uns 120.000 comunistas iniciaron unha marcha na que percorreron a pé máis de 
10.000 quilómetros, atravesaron 18 cadeas montañosas e cruzaron 28 ríos.

Os superviventes, uns 8000, instaláronse na provincia de Yenan, ó Norte do país e 
estableceron alí un Estado Comunista e  continuaron resistindo ó Kuomintang de Chang 
Kai Chek.  

Pero en  1937 os xaponeses toman Beijing e comezan a invadir China. Nacionalistas 
e comunistas enterran as súas diferencias para unirse fronte ó invasor.

Mao organizou o “Exército  Vermello”  que se uniu ó goberno de Chang Kai-Chek 
para expulsar ós xaponeses.

5 - A guerra civil entre o Partido Comunista e o   goberno de   
Chang Kai – Chev: 1945-49.

Unha vez que expulsaron ós  xaponeses os comunistas de Mao loitaron contra o 
goberno.

En 1947 dominaban gran parte do país.

En 1949 o exército Vermello entrou en Shangai e conquistou Cantón. 

Chang Kai-Chek fuxiu a Taiwán e alí formou un goberno axudado por o goberno de 
Estados Unidos.

6 - Establecemento da República Popular China: 1- 10 – 1949.  

A proclamación da República Popular China en 1949 foi a primeira gran experiencia 
comunista no continente asiático. Na súa traxectoria podemos diferenciar varias etapas:

6.1 - Entre 1949 e 1952 chamada “Nova democracia”.  

Esta etapa caracterizouse polo intento de reconstrución nacional  e de colaboración 
con outras  organizacións non comunistas así  como polo establecemento  de reformas 
políticas de signo comunista tales como:

– Establecemento dun Partido Único, O Partido Comunista Chino que adopta a fouce 
e o martelo dos soviets rusos como emblema.

– Ditadura persoal do líder do Partido: Mao.

– Reparto de terras ós campesiños en pequenas parcelas.
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– Igualdade de sexos.

– Abolición de todas as relixións.

– Invasión e anexión do Tibet: o dalai Lama, budista e máxima autoridade tivo que 
exiliarse na India.

A finais  de 1952 China conseguiu  unha capacidade produtiva  similar  ó  inicio  da 
2ªG.M. 

6.2 - Desde  1953  ata  1965  chamada  “Gran  salto  adiante”  a  partir  de   
1958.

Esta  etapa  caracterízase  por  afondar  na  construción  do  socialismo  seguindo  o 
modelo soviético:

– Promulgouse  a  Constitución  de  1954  que  daba  ó  Partido  Comunista  o  papel 
dirixente en exclusiva. Isto supuxo a represión ou asimilación de antigos grupos 
que colaboraran no goberno do país na etapa anterior. 

– Seguindo a liña de Stalin estableceuse a un proceso de reeducación que substituía 
as  formas tradicionais  de pensamento  chino  polos  novos valores  da revolución 
baixo o liderado de Mao.  Neste sentido  lanzouse a  “campaña das 100 flores” 
para  captar a  colaboración dos intelectuais  pero ó aumentar as críticas a Mao 
suprimiuse.

– Quitóuselle  a  propiedade  da  terra  ós  campesiños e  estendéronse  as 
colectivizacións agrarias co sistema de cooperativas.

– Ca axuda soviética  priorizaronse  as  industrias   de  base:  siderurxia   ferrocarril, 
estaleiros,   químicas...  para dotar  a China dunha ampla base industrial  da que 
carecía.

– Construíronse  obras públicas para dar emprego e modernizar as infraestruturas do 
país. 

Pero enseguida foron visibles as mesmas carencias que na Unión Soviética: atraso 
da agricultura con respecto á industria e problemas de abastecemento nas cidades.

De aí que a partir de 1958 se cambiara de política co “Gran salto adiante” dándolle 
prioridade á agricultura ca creación das “comunas populares”:

– Cada comuna contaba con colexio, banco estatal, hospital, e centro administrativo 
dirixido polos líderes comunistas locais.

– Combinaba actividades industriais e agrícolas.

– O traballo facíase colectivamente.

– Castigábase duramente a indisciplina e a desobediencia.

6.3 - Desde 1965 ata 1976: ruptura ca Unión Soviética.  

Ó optar por un modelo económico baseado na agricultura distanciouse da URSS xa 
que esta  elixira un modelo de desenvolvemento económico baseado na industria:  os 
primeiros síntomas de ruptura entre ambos países foron en 1959 e consumouse en 1963.
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 Nesta etapa China tentará crear un modelo de socialismo diferente ó ruso:

– No plano internacional intentou liderar o movemento dos países non aliñados ( os 
que non querían estar  baixo a influencia de USA nin da URSS) e acercouse a 
Occidente despois do recoñecemento de Francia en 1964.

– No  interior   iniciou  en  1965  a  “Revolución  cultural” que  pretendía  ser  unha 
mobilización do pobo chino contra os burócratas e os contrarevolucionarios que 
estaban en contra do pensamento de Mao:

– Establecéronse tribunais populares que xulgaron a dirixentes antigos. Rematou 
provocando millares de asasinatos e vinganzas persoais.

– Houbo  unha  forte  represión  de  intelectuais,  profesores,  técnicos, 
enxeñeiros...que prexudicaron a  vida,  a  economía e  a  formación dos xoves 
universitarios.

6.4 - Desde 1976 en diante: despois da morte de Mao.  

Mao morre en 1976. Dentro do Partido Comunista xorde o debate de:

– Continuar ca liña maoísta de basear a economía nas comunas agrarias onde a 
industria non sexa prioritaria.

– Liberalizar  a  economía  abríndoa  ó  exterior  e  permitir  a  entrada  de  capital  e 
industrias estranxeiras.

Esta liña foi  a  defendida por  Deng Xaoping,  antigo camarada de Mao na Longa 
Marcha e con moito peso no partido. 

Deng Xaoping será o novo presidente de China e imporá esta última liña a partir de 
1978 baseada en 4 piares:

– Vólvese a permitir a pequena parcela privada no campo e abandonase a comuna 
colectiva.

– Entra o mercado libre na industria.

– Recórtanse os gastos militares sen renunciar á bomba atómica.

– Prímase na investigación científica nas universidades.

Con  estas  medidas  China  entrou  nun  proceso  de  forte  industrialización  e 
occidentalización:

– Chegaron ó país industrias estranxeiras que crearon emprego e introduciron novas 
costumes na alimentación ( consumo de carne)  e na vestimenta ( o uniforme Mao 
dou paso ó estilo occidental) nas formas de diversión (discotecas).

– Éxodo rural: a poboación abandona o campo para buscar novas oportunidades na 
cidade. Isto xera un crecemento desordenado das cidades. 

– Aumentan as desigualdades sociais e baixan.

– Baixan os servizos de protección social e laboral.
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– Aumenta  a  clase media  urbana  con formación universitaria  que reclama máis 
liberdades políticas e sindicais. En 1989 estudantes e obreiros manifestáronse na 
praza de Tia Men no centro de Pekín pedindo liberdades democráticas. O goberno 
respondeu mandando o exército. Morreron centos de persoas.

Deng Xaoping morre en 1997 e deixa un país cun réxime político ditatorial e un 
réxime económico capitalista.
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