
Sessió 07. Hukou | Educació 

5 de març 2013 



Continguts de la classe 

• Acabarem de parlar de les 

desigualtats entre el camp i la ciutat. 
 

• Pararem atenció al cas del sistema 

hukou com a font de desigualtats. 

 

• Plantejarem algunes qüestions sobre 

el sistema educatiu xinès actual. 



Actualitat 

http://connectedchina.reuters.com/  

http://connectedchina.reuters.com/
http://connectedchina.reuters.com/
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http://news.sdchina.com/show/2577575.html
http://news.sdchina.com/show/2577575.html
http://news.sdchina.com/show/2577575.html


Jerarquies | Post-1978 

• Hi ha un canvi en el substrat de les 

desigualtats: de base política a base 

econòmica. 
 

• Segueixen presents les desigualtats 

entre el camp i la ciutat, però 

apareixen noves jerarquies. 



Camp i ciutat | Desigualtats 

(Fan & Sun 2008: 14) 



Hukou (户口) 

• El hukou o el registre familiar és un 

dels elements que ha perpetuat les 

diferències entre el camp i la ciutat. 
 

 

• És un registre dels habitants del país, 

però també s’ha convertit en un 

instrument de control poblacional. 



Hukou (户口) 

• És la resposta davant d’un seguit de 

problemes sorgits durant els primers 

anys posteriors a la revolució: 

– Alta densitat de població en algunes 

zones (sobretot les ciutats); 

– Excés de mà d’obra urbana; 

– Manca de capital en una societat 

essencialment agrària.  

 



Hukou | Orígens 

• Se sol relacionar l’aparició del sistema 

hukou amb: 

– El sistema baojia de registre de les 

persones i de vigilància mútua; 

– Les tècniques de control social que 

havien implementat els japonesos i 

també els nacionalistes; 

– El propiska (прописка) de la URSS. 

 



Hukou | Evolució 

• En el moviment de la població dels 

anys cinquanta cap a les ciutats hi 

intervenen factors ‘pull’ i ‘push’. 

 

• Hi ha una massa de població, 

estigmatitzada, que malviu a les 

ciutats. Són els mangliu (盲流). 



Hukou | Evolució 

• Als anys 50 hi va haver diverses 

campanyes, voluntàries, de retorn 

d’immigrants cap al camp. 
 

•  La població urbana va passar del 

10,6% del total de la població el 1949 

al 14,6% el 1956. Això són 34 milions 

de persones més. 



Hukou | Aprovació 

• El sistema és ‘aprovat’ l’any 1955 un 

cop el Consell d’Estat dóna el vistiplau 

al registre obligatori i a la divisió de 

la població. 
 

• Es creen dos grups els que tenen un 

hukou rural (agrícola) i un hukou urbà 

(no agrícola). 



Hukou | Objectius 

• La legislació de 1955, com la que 

s’havia aprovat abans, mira de 

– Posar límit a la migració del camp a la 

ciutat; 

– Diferenciar la població en funció del lloc 

de residència i naixement; 

– Maximitzar els objectius de 

desenvolupament econòmic.  



Hukou | Mesures addicionals 

• A la implantació del hukou s’hi van 
afegir dues accions més que van tallar 
de soca-rel la mobilitat: 

– Al camp, a les comunes, s’esperava que 
tothom treballés. Es lligava la gent al 
camp. 

– A les ciutats, l’organització del treball al 
voltant de la danwei, feia molt difícil la 
contractació i la subsistència. 



Hukou | Canvis 

• Des dels anys 70 s’han flexibilitzat 

les restriccions de mobilitat de les 

persones. 

 

• Avui en dia, el canvi d’estatus del 

hukou, que es coneix com 

nongzhuanfei (农转非) és una eina 

de mobilitat social. 



Hukou | Canvis 

• La supressió de les comunes i les 
danwei, precisament, reimpulsen la 
mobilitat. 

– Al camp cada família és responsable de 
sí mateixa. Alguns pagesos es ‘lliuren’ de 
la terra i busquen ingressos extres a les 
ciutats. 

– A les ciutats es flexibilitza la 
contractació. Hi ha camperols que 
s’ofereixen com a mà d’obra barata.  

 



Hukou | Migració avui en dia 

• Durant 20 anys, la mobilitat de 

població dins de la Xina es va 

eliminar pràcticament. 

 

• A l’actualitat hi ha més de 130 milions 

d’immigrants rurals a les ciutats. Molts 

són ‘població flotant’ que no ha 

canviat el seu hukou.  



Hukou | Cultura popular 

 



Sistema educatiu | Evolució 

• Durant la Xina Imperial el sistema 

educatiu va servir com a institució de 

reproducció social. 

 

• Era un sistema conservador: 

– Perquè perpetuava l’ordre social. 

– Perquè ‘desincentivava’ l’eixamplament 

del coneixement. 



Sistema educatiu | Evolució 

• El concepte d’educació obligatòria no 

apareix fins al segle XX, quan es crea 

el primer sistema educatiu nacional. 
 

• L’educació durant l’època republicana 

era profundament ideològica. Hi 

havia divisió entre el currículum dels 

nens i de les nenes. 



Sistema educatiu | Nivells 
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Sistema educatiu | Evolució 

• El marxisme fa seva la lluita contra 

l’analfabetisme i per la creació d’un 

sistema educatiu de masses.  

• Mao aspirava a tenir intel·lectuals que 

fossin ‘rojos i experts’. 

• Es lliga l’educació a la inserció laboral 

i neix el sistema del ‘bol d’arròs de 

ferro’ (tie fan wan 铁饭碗). 



Sistema educatiu | Evolució 
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Sistema educatiu | Reformes 

• Les reformes del sistema educatiu 
han estat impulsades per tres forces, 
a vegades oposades: 
– La demanda de més coneixement i més 

habilitats i competències. 

– La demanda de més estatus cultural (i 
sovint social). 

– La demanda de més control social a 
través de l’educació. 



Sistema educatiu | Actualitat 

• Hi ha una voluntat de control des 

del centre (Plans Nacionals 

d’Educació), al mateix temps que 

una voluntat de descentralització. 
 

• Els centres educatius són més 

autònoms i responen, eventualment, 

pels resultats que donen. 



Sistema educatiu | Tensions 
 

garantir un sistema 

educatiu pioner 

estabilitat social 

preservar el patrimoni 

cultural 

promoure el capital 

cultural predominant 

preservar l’economia 

de mercat 

 

evitar les desigualtats 

geogràfiques 

innovació i creativitat 

fidelitat a la ideologia de 

socialisme de mercat 

mantenir la diversitat 

multicultural 

donar oportunitats a 

tothom 

(Postiglione 2011: 83) 



Sistema educatiu | Actual 

• Malgrat l'obligatorietat de l’educació 

durant 9 anys, cada cop és més clara 

la retirada de l’estat (‘privatització’) 

en la gestió de les escoles. 
 

• Tot i la relativament baixa inversió de 

l’estat en educació, les taxes 

d’escolarització són altes. 



Sistema educatiu | Actual  
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Propera classe 

• Analitzarem el paper de la televisió en 

la societat xinesa moderna. 

– Llegiu, per tant, el capítol 13 i penseu si 

hi ha dubtes. 

– Tractarem alguns exemples de sèrie de 

televisió. Us recomano que visioneu, al 

menys el primer capítol de Woju (蜗居) 

http://youtu.be/PTrOWJ_N7Fc  

http://youtu.be/PTrOWJ_N7Fc
http://youtu.be/PTrOWJ_N7Fc
http://youtu.be/PTrOWJ_N7Fc
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