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Resum: 

El 20 d’abril de 1994, es va realitzar la primera connexió a Internet a la Xina. En aquest 

mateix any, es van establir diverses reglamentacions per tal de controlar la xarxa i per 

tal d’assegurar la seguretat online dels usuaris. Posteriorment, se’n van decretar d’altres. 

La política de control aplicada a la Internet xinesa ha anat evolucionant, especialment a 

causa del constant desenvolupament de les noves tecnologies, i s’ha convertit en una de 

les més repressives a escala mundial. Actualment, el sistema de control i censura a la 

Xina és un dels més sofisticats a nivell tècnic del món i el famós Great Firewall (Gran 

Tallafocs) és només una de les moltes “capes” que constitueixen el complex engranatge 

xinès. Tot i que Internet ha propiciat una societat més oberta i informada, no ha estat 

pas determinant, així com tampoc ha provocat cap canvi polític al país. Els internautes 

hauran d’idear noves formes per esquivar la censura i el control si volen vèncer la “Gran 

Muralla virtual”. 

 
Paraules clau: 

Internet, Xina, política, control, censura, lleis, The Great Firewall, Gran Muralla virtual, 

internautes, tecnologies.  

 

Abstract: 

The first Internet connection in China was on 20 April 1994. In the same year, several 

regulations were established to control the Internet and protect users. Subsequently, 

other rules were enacted. Control measures on the Chinese Internet have evolved over 

the years, in particular because of the continuous development of new technologies. 

And these measures have become among the world’s most repressive. Currently, the 

Chinese system of control and censorship is one of the most sophisticated and technical 

systems of the world. The famous Great Firewall is just one of many “layers” that 

constitute the complex Chinese machinery. Even though the Internet has promoted a 

more open and informed society, this has not been decisive in bringing about political 

change in China. If users want to overcome the “Great virtual Wall”, they should think 

of new ways to avoid control and censorship. 

 
Keywords:  

Internet, China, policy, control, censorship, rules, The Great Firewall, Great virtual 

Wall, users, technologies. 
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1. Introducció 

 
La qüestió de la censura i el control dels mitjans de comunicació, així com d’Internet i 

de les xarxes socials, blogs i pàgines web, sempre m’ha despertat un fort interès perquè 

són essencials en el nostre dia. Vivim en un món absolutament digital i, actualment, 

emprem Internet no només per buscar quelcom i per informar-nos (a través de les 

edicions online dels diaris i revistes, per exemple), sinó també per entretenir-nos (per 

mitjà de sèries, jocs en línia, llocs web, etc.), per comunicar-nos (a través de Facebook i 

Twitter, entre d’altres) i, fins i tot, per comprar (ja que actualment es pot adquirir roba, 

calçat, llibres, música i menjar a través de la xarxa). La importància d’Internet, sens 

dubte, és cabdal en l’era digital en què vivim.  
 
 Tot i que actualment la censura i el control de la xarxa estiguin presents a diversos 

països, com la Xina, Corea del Nord, l’Iran, Síria i el Vietnam, em centraré en un país 

concret, la Xina, per diverses raons: en primer lloc, per la realitat mateixa que s’està 

vivint actualment en aquest país, on els drets a la llibertat d’expressió, a la informació i 

a la privacitat són constantment vulnerats; en segon lloc, perquè la Xina és un dels 

països més poblats actualment, fet que suposa que el control i la censura d’Internet 

afecti un major nombre d’usuaris; en tercer lloc, perquè és el país que té la major 

quantitat d’internautes a nivell mundial; en quart lloc, perquè disposa d’un sofisticat 

sistema de censura i control de la xarxa. De fet, Cuba, Corea del Nord, Líbia, Aràbia 

Saudita i Birmània han adoptat el model xinès de control d’Internet (Ollé, 2005: 337), 

de manera que s’ha convertit en un referent per aquells països que volen vigilar el 

ciberespai. I finalment, en cinquè lloc, perquè considero que és més interessant (però 

alhora més difícil) estudiar i analitzar un país que no sigui el propi.  

 
La peculiaritat d’aquest treball de fi de grau, per tant, rau en el fet que estudiaré el tema 

de la censura i el control d’Internet a la República Popular Xinesa emprant la mateixa 

Internet per cercar, contrastar, triar i interpretar aquella informació més rellevant. Així, 

analitzaré a fons la Internet xinesa per tal de comprendre de quina manera és vigilada i 

censurada. 
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1.1. Hipòtesis de treball 

 
Per tal d’analitzar en profunditat el control i la censura d’Internet a la Xina, he formulat 

les hipòtesis següents:  

 
- Internet té doble cara: d’una banda, allibera; d’altra banda, oprimeix. 

- Internet és una eina que ha transformat la societat xinesa. 

- Internet també és un instrument de modernització. 

- Internet és fonamental en l’àmbit polític, econòmic i tecnològic de la Xina. 

- El sistema xinès de control i censura d’Internet és un dels més sofisticats i 

complexos del món. 

 
 
1.2 Metodologia 

 
Començaré amb una perspectiva general i després passaré a una perspectiva particular, 

és a dir, d’una visió teòrica passaré a dos estudis de cas concrets. Així doncs, en el marc 

teòric, exposaré les dues grans visions sobre la naturalesa o l’impacte d’Internet. Tot 

seguit, explicaré els fets més destacats de la història de la Internet xinesa i els trets que 

la distingeixen, i passaré a desenvolupar la qüestió del control i la censura de la xarxa a 

la Xina. Després, entrellaçaré aquestes aproximacions teòriques amb dos estudis de cas 

específics (el del Premi Nobel de la Pau 2010 Liu Xiaobo i el de l’accident ferroviari a 

Wenzhou). He buscat, per tant, dos estudis de cas de naturalesa molt diferent i resultat 

molt divers, que em permetran conèixer més a fons la censura i el control del ciberespai 

xinès. Finalment, em centraré en el paper de l’activisme online a la Xina. 
 
A l’hora de recollir dades, he emprat fonts primàries de caràcter periodístic i 

fonts secundàries, així com he utilitzat llibres i recursos d’Internet (articles de llocs web, 

notícies online, blogs, etc.). Cal dir, però, que no he pogut consultar tots els documents 

que hagués volgut perquè alguns estaven en llengua xinesa, però tot i això he pogut 

accedir a llibres i articles en anglès d’autors xinesos. En l’apartat de la bibliografia, no 

he distingit les fonts primàries de les secundàries perquè moltes de les fonts 

periodístiques consultades presenten alhora les dues facetes.  

 
D’altra banda, pel que fa a les referències bibliogràfiques, he utilitzat el sistema 

Harvard-APA perquè és un estil de citació senzill i perquè he usat un gran nombre de 
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llibres i de fonts electròniques. Dit en altres paraules, he considerat més apropiat emprar 

el sistema Harvard-APA en lloc de col·locar notes a peu de pàgina, perquè aquestes 

haguessin ocupat massa espai en el treball. No obstant això, he posat notes a peu de 

pàgina per afegir definicions de conceptes concrets i per ampliar la informació, així com 

per indicar els enllaços dels llocs web que he consultat. 

 
 
2. Marc teòric 

 
Existeixen dues visions sobre la naturalesa o sobre l’impacte d’Internet: d’una banda, 

Internet és vista com una eina alliberadora que fomenta la democràcia i la llibertat. 

Aquesta idea és la que defensen els ciberutòpics. D’altra banda, Internet és considerada 

un instrument repressiu, que facilita als governs autoritaris el control dels internautes. 

En aquest cas, estem davant del pensament ciberpessimista. 
 
Com explica Howard Rheingold (1996: 32), teòric nord-americà que va establir 

la definició de “comunitats virtuals1”, el crític social Michel Foucault va exposar a la 

seva obra Discipline and Punish: the Birth of the Prison (1977) que la maquinària de la 

xarxa mundial de comunicacions constitueix una espècie de Panòptic2. Així, Foucault 

considerava que la idea del Panòptic —proposada pel filòsof Jeremy Bentham— 

mostrava de quina manera els futurs tirans emprarien les tecnologies de vigilància 

(1996: 363). La visió panòptica de la xarxa, doncs, s’emmarca dins el corrent 

ciberpessimista. 
 
 Els autors Xueyang Xu, Z. Morley Mao i J. Alex Halderman, al seu article 

“Internet Censorship in China: Where Does The Filtering Occur?”, consideren que el 

sistema de censura a la Xina funciona com un Panòptic (2011: 134), perquè un únic 

vigilant (el govern) té el poder d’observar i controlar els ciutadans, i aquests —igual que 

els presos del Panòptic de Bentham— no sempre saben si estan sent vigilats, de manera 

que no hi ha transparència a la xarxa xinesa.  

                                                
1 Segons Rheingold (1996: 20), les comunitats virtuals són “agregats socials” que sorgeixen de la xarxa 

quan una quantitat suficient de gent duu a terme discussions públiques durant un cert temps. D’aquesta 

manera, s’originen xarxes de relacions personals a l’espai cibernètic. 
2 El Panòptic (vegeu la figura 1 de la pàgina 63 dels annexos) feia referència a una presó perfecta i 

utòpica, proposada al segle XVIII pel filòsof Jeremy Bentham, que permetia que un únic vigilant pogués 

observar els presos sense que aquests ho sabessin (Rheingold, 1996: 363). 
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 Manel Ollé, expert en història i cultura de la Xina moderna i contemporània, 

associa el Gran Tallafocs xinès (més conegut com The Great Firewall of China, GFW) 

amb el Panòptic (2016: 36), i creu que les mesures de control i censura són, en realitat, 

mesures estratègiques vinculades al Panòptic de Bentham perquè el govern vol posseir 

un coneixement total de la realitat sense ser vist, és a dir, vol tenir una omnisciència 

invisible (2016: 38). Els autors Jedidiah R. Crandall, Daniel Zinn, Michael Byrd, Earl 

Barr i Rich East, a partir d’un estudi del sistema de filtratge de paraules clau del Great 

Firewall xinès, conclouen que el filtratge de termes clau del Gran Tallafocs funciona 

més aviat com un Panòptic i no pas com un firewall (tallafocs), pel fet que no necessita 

bloquejar cada paraula “il·lícita” perquè l’autocensura simplifica les tasques de control 

dels òrgans de govern (2007: 1). 
 
 El model panòptic de presó, doncs, permet entendre la relació entre Internet (i 

també els mitjans de comunicació) i el règim autoritari xinès, així com evidencia l’ús de 

la xarxa com a eina política i estratègica. No obstant això, els ciutadans poden accedir a 

una gran quantitat d’informació en línia. 
 
 La idea d’omnisciència invisible defensada per Ollé es pot relacionar amb els 

conceptes de Big Brother Internet o de Big Brother State, que s’emmarquen dins el 

pensament ciberpessimista. Xiao Tian, corresponsal de Chinascope3, considera que la 

Internet xinesa s’ha convertit en un Big Brother Internet (2006: 8), pel fet que el govern 

xinès es pot comparar amb la figura del Big Brother o Germà Gran de la novel·la 1984 

de George Orwell. Els individus, doncs, són vigilats contínuament per aquest “ull” que 

tot ho veu i que té un control omnipotent sobre els ciutadans. Com diu l’autor Jeffrey N. 

Wasserstrom (2010: 110), els esforços que ha dut a terme l’Estat per controlar el 

ciberespai4 es poden titllar d’“orwellians” perquè a la Xina existeix una constant 

cibervigilància de la ciutadania. 
 
 El debat que genera tot plegat, per tant, és si Internet allibera (ciberutopisme) o, 

per contra, oprimeix (ciberpessimisme). L’escriptor bielorús Evgeny Morozov, conegut 

per les seves explicacions sobre el paper d’Internet en l’època digital, es troba en la línia 

                                                
3 Chinascope és una entitat d’investigació que tradueix i analitza els mitjans de comunicació xinesos. 
4 El ciberespai, en termes de Rheingold (1996: 20), es refereix a l’espai conceptual on les paraules, les 

relacions humanes, les informacions, la riquesa i el poder es manifesten per part de gent que empra la 

tecnologia de les comunicacions a través de l’ordinador.  
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del ciberpessimisme. Al seu llibre5 El desengaño de Internet: los mitos de la libertad en 

la red, Morozov defensa críticament que el ciberutopisme és un conjunt defectuós de 

suposicions i que la internet-centrisme —els internet-centristes creuen que la tecnologia 

permetrà solucionar tots els problemes i millorarà la seva vida— és una metodologia 

defectuosa (2012: 22). El problema dels internet-centristes, segons Morozov, és que 

obliden el fet que Internet té una naturalesa política i que atorga poder tant als dictadors 

com als demòcrates (2012: 21).  
 
 En una entrevista del 10 de gener de 2013, feta pel periodista Lluís Amiguet a La 

Vanguardia6, Morozov va sostenir que les xarxes socials no són catalitzadores de la 

democràcia, i que seríem ingenus si penséssim que Twitter, Google, Amazon o 

Facebook fomenten la llibertat i la democràcia. L’escriptor bielorús considera que les 

xarxes socials, en realitat, ajuden a la consolidació d’autoritarismes (com la Xina i 

l’Iran).  
 
 Manel Ollé creu que la xarxa per si mateixa no implica que el poble tingui un 

major poder o que hi hagi un major nivell de democràcia, així com tampoc comporta 

necessàriament polítiques immediates o mutacions socials (2009: 152). Els autors 

Zheng Yongnian i Joseph Fewsmith consideren que Internet pot ajudar a enfortir les 

tasques del govern i que no és necessàriament un instrument alliberador o 

democratitzador (2008: 132). L’activista nord-americana Rebecca MacKinnon, per la 

seva part, exposa que fins que una massa crítica d’internautes i d’empresaris i directors 

executius xinesos no exigeixin un canvi de sistema polític, l’ús d’Internet ajudarà a 

prolongar el domini del Partit Comunista Xinès (2012: 91).  
 
 El sociòleg Manuel Castells, en canvi, se situa en la línia del ciberutopisme. En 

efecte, a l’obra La galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, empresa y sociedad, 

Castells sosté que Internet és una “tecnologia de la llibertat” (2001: 305) i adverteix 

que, tot i que la xarxa proporciona una comunicació global i lliure, pot ser controlada i 

utilitzada amb finalitats comercials, ideològiques i polítiques (2001: 307). De fet, això 

és precisament el que ocorre a la Xina. La visió utòpica d’Internet la comparteix també 

Howard Rheingold perquè considera que si un nombre suficient de ciutadans comprèn i 

defensa apropiadament la xarxa, Internet té un potencial democratitzador (1996: 350).  
                                                
5 El títol original del llibre és The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom (2011). 
6  Vegeu el següent enllaç: <http://www.lavanguardia.com/lacontra/20130110/54360739901/la-contra-

evgeny-morozov.html>. 
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 Fins ara, he tractat un dels debats actuals sobre Internet (és a dir, si Internet és una 

eina alliberadora o, per contra, opressiva). Ara, però, esmentaré algunes de les 

paradoxes de la Internet xinesa que, juntament amb el debat que he exposat, sostenen 

teòricament aquest treball. Com indica Manel Ollé (2009: 151), una de les paradoxes de 

la Internet xinesa rau en el fet que els governants xinesos s’han afanyat a facilitar 

l’accés a la xarxa a universitats i a empreses perquè són conscients que Internet és 

fonamental per al desenvolupament econòmic, però alhora han dut a terme accions 

extremes de censura i control. En certa mesura, doncs, la Internet xinesa allibera i alhora 

oprimeix els ciutadans.  

 
Zheng Yongnian i Joseph Fewsmith afirmen que la Xina compta amb una economia 

oberta, però amb un sistema polític tancat; i amb un flux d’informació que és immens, 

però que és controlat i censurat (2008: 132). Rebecca MacKinnon assenyala que la 

contradicció de la Internet xinesa es troba en el fet que el debat públic i algunes formes 

d’activisme s’estan expandint malgrat els controls de l’Estat, els quals han aconseguit 

reduir la força dels moviments democràtics (2012: 82). Tant les contradiccions com el 

debat que he mencionat demostren la complexitat de la Internet xinesa.  
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3. Breu història d’Internet a la Xina 
 
3.1 Context previ a l’arribada d’Internet a la Xina 

 
La mort del dictador Mao Zedong, el 1976, va suposar la fi del maoisme i l’arribada 

d’una nova política xinesa. El desembre de 1978, durant una sessió plenària del Comitè 

Central del Partit Comunista Xinès, el moderat Deng Xiaoping (1904-1997) va plantejar 

una reforma política i social per mitjà de les “quatre modernitzacions” dels sectors de 

l’agricultura, la indústria, la ciència i tecnologia i la defensa (Tamames, 2008: 49). Ara 

bé, qui va proposar primer aquestes modernitzacions va ser Zhou Enlai, el qual va 

ocupar el càrrec de primer ministre entre els anys 1949 i 1976 (Fernández Lommen, 

2001: 67). 
 
 Des de 1980, en termes generals, la política xinesa va mantenir una línia 

d’obertura cap a l’exterior i una tendència cap a la liberalització econòmica a l’interior 

(Moreno, 1992: 58). Així, la Xina va obrir per primera vegada la seva economia al 

comerç internacional i a les inversions (MacKinnon, 2012: 157). Estem davant, doncs, 

de la Xina postmaoista de la reforma i l’obertura (Ollé, 2016: 2), la qual explica 

l’aparició del fenomen d’Internet. Als anys 90, les xarxes d’organitzacions acadèmiques 

i d’investigació es van unir i van obrir les portes a Internet (Glasson et al., 1996: 92). 

Inicialment, la introducció d’Internet va ser vista pel Partit Comunista Xinès com un 

mitjà per promoure el desenvolupament econòmic al país. Actualment, el govern 

considera que aquesta és la funció principal d’Internet (Hung, 2012: 4). 
 
 La política de les “quatre modernitzacions”, desenvolupada per Deng Xiaoping, 

va originar un considerable creixement econòmic i una millora de la situació política. 

Malgrat la política de reforma i obertura de Deng, no s’ha d’oblidar que aquest va 

mantenir el règim autoritari (Tamames, 2008: 52), fet que va quedar demostrat l’any 

1989 amb la famosa massacre produïda a la plaça de Tiananmen (situada a Pequín), en 

la qual van morir com a màxim entre 1000 i 2000 persones, segons diversos estudis 

(Ollé, 2005: 100). Així, per mitjà d’una forta i sagnant repressió, Deng Xiaoping va 

acabar amb aquesta revolta, protagonitzada principalment per estudiants —però també 

per treballadors, periodistes i intel·lectuals (com Liu Xiaobo)—, que reclamaven la 

democratització del règim, la fi de la corrupció i les desigualtats socials, i una major 

llibertat com a ciutadans. L’activista Chai Ling (nascuda el 1966) va liderar el 

moviment estudiantil Prodemocràcia a Pequín, i va aconseguir escapar de la matança 
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(Moreno, 1992: 220). Les explicacions i descripcions que va aportar Chai Ling sobre els 

incidents constitueixen actualment una informació de primera mà. 
 
 La massacre de Tiananmen del juny de 1989 va ser un punt d’inflexió (Ollé, 2005: 

331). La situació interna del Partit Comunista Xinès, la resta del país i les relacions 

d’aquest amb l’exterior van quedar profundament afectades (Moreno, 1992: 64). L’estat 

econòmic de la Xina va empitjorar, i tots els països occidentals van dur a terme 

l’embargament de l’exportació d’armes a la Xina i van exigir el compliment dels drets 

humans (Tamames, 2008: 60). Els fets de Tiananmen van originar, en definitiva, una 

nova crisi governamental, que va finalitzar amb el nomenament del general Yang 

Sangkun com a president de la República i amb la destitució de Zhao Ziyang com a 

secretari general, el qual va ser substituït per Qiao Shi (Moreno, 1992: 64). Avui en dia, 

els incidents de Tiananmen estan censurats pel govern xinès. De fet, són un tema tabú 

(Ollé, 2005: 348). Consegüentment, molts ciutadans (especialment els joves) viuen 

desinformats i ignoren una realitat que va passar fa tan sols 27 anys.  
 
 D’altra banda, el 1986, es va crear la primera xarxa a la Xina sota el nom de 

Chinese Academic Network (CAnet), és a dir, “Xarxa Acadèmica Xinesa”. L’Institut de 

Computació Aplicada (ICA) de Pequín, amb l’ajuda de la Universitat alemanya de 

Karlsruhe, va posar en marxa aquesta pionera xarxa (o, millor dit, aquest primer híbrid 

d’Internet) (Tian, 2006: 24). A començaments dels anys noranta, van aparèixer altres 

xarxes acadèmiques, com la Xarxa d’Investigacions Xineses, la Xarxa de Ciència i 

Tecnologia (CSTnet en anglès) i la Xarxa d’Educació i Investigació a la Xina (CERnet) 

(Harwitt, 2008: 360).  
 
 El 20 de setembre7 de 1987 —dos anys abans de la matança de Tiananmen—, el 

professor Wang Yunfeng i el doctor Li Chengjiong, des de l’Institut de Computació 

Aplicada de Pequín, van enviar a Alemanya el primer correu electrònic8, el qual 

contenia el famós missatge “Across the Great Wall, we can reach every corner in the 

world”, és a dir, “a través de la Gran Muralla, podem arribar a tots els racons del món”. 

Dos anys més tard, el novembre de 1989, la Comissió de Planificació d’Estat de la 

                                                
7 Dada extreta de la cronologia (1986-2003) de la història d’Internet a la Xina, elaborada pel CNNIC 

(China Internet Network Information Center). Vegeu el següent enllaç: 

<http://www1.cnnic.cn/IDR/hlwfzdsj/201306/t20130628_40563.htm>. 
8 L’aplicació de correu electrònic va ser creada el juliol de 1970 pel programador nord-americà Ray 

Tomlinson (1941-2016) (Castells, 2001: 32). 
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Xina, el Ministeri de Ciència i Tecnologia (MOST en anglès) del Govern de la 

República Popular Xinesa i el Banc Mundial van crear un projecte conjunt anomenat 

National Computing and Networking Facility of China (NCNFC). L’objectiu d’aquest 

projecte era el desenvolupament d’un centre nacional de supercomputació9 i de tres 

xarxes d’àrees de campus, és a dir, la xarxa de l’Acadèmia de Ciències de la Xina 

(CASnet en anglès), la xarxa de la Universitat de Qinghua i la xarxa de la Universitat de 

Pequín (Fan, 2001: 39). Posteriorment, però, la NCNFC va connectar altres xarxes, com 

les xarxes regionals de Xangai i Wuhan (Fan, 2001: 40). 
  
 El 1990, es va registrar .cn com a domini per a la Xina (Tamames, 2008: 243). I el 

1993, el govern comunista xinès va invertir en els “Tres Projectes d’Or” (The Three 

Golden Projects), que tenien com a objectiu desenvolupar de forma massiva l’àmbit de 

la comunicació i les telecomunicacions. Els Tres Projectes d’Or van donar pas a 

l’existència d’un govern electrònic (e-government10) a la Xina, i consistien inicialment 

en (Tian, 2006: 24): 

 
- El Projecte del Pont d’Or (Golden Bridge Project), centrat en el desenvolupament 

de la Xarxa Nacional de Comunicació i Informació Pública Xinesa (China 

National Public Information Comunication Network). Aquesta iniciativa, per 

tant, estava focalitzada en la creació d’un sistema d’informació nacional.   

- El Projecte de la Porta d’Or (Golden Gate Project), destinat a l’establiment d’una 

xarxa nacional d’informació sobre el comerç exterior, per tal de millorar la gestió 

de les exportacions i les importacions. 

- El Projecte de la Targeta d’Or (Golden Card Project), centrat en els pagaments 

electrònics i en el desenvolupament d’un sistema nacional de targetes de crèdit. 

 

Posteriorment, es van dur a terme altres projectes, com el Projecte de l’Empresa d’Or 

(Golden Enterprise Project), el Projecte de la Salut d’Or (Golden Health Project) i el 

Projecte de l’Agricultura d’Or (Golden Agriculture Project) (Walton, 2001: 17). Totes 

aquestes iniciatives evidencien l’ús estratègic de les Tecnologies de la Informació i la 

                                                
9 Actualment, a la Xina hi ha diversos centres de supercomputació que compten amb els 

supercomputadors més ràpids del món. Destaquen el Centre Nacional de Supercomputació de Tianjin, el 

de Guangzhou i el de Shenzhen. 
10 El terme e-government o “govern electrònic” fa referència a l’aplicació que fa el govern de les noves 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).  
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Comunicació (TIC) per part del govern xinès, atès que les empra com a instrument de 

modernització i com a motor de desenvolupament econòmic del país. 

 
D’altra banda, a la Xina, la primera connexió a la Internet mundial no es va produir fins 

al 1994 (Yang, 2009: 2). S’ha de tenir en compte que l’origen d’Internet es remunta a 

l’any 1969 amb la xarxa ARPANET11 (Advances Research Project Agency Network), 

creada pel Departament de Defensa nord-americà (Castells, 2005: 384), de manera que 

Internet va arribar força tard a la Xina. Cal subratllar també que fins que el científic 

britànic Tim Berners-Lee no va crear la World Wide Web (WWW) el 1990, Internet era 

difícil d’utilitzar (Castells, 2005: 388). La World Wide Web (o simplement Web) va 

facilitar la cerca de la informació i, per tant, l’ús d’Internet. Així, quan Internet va 

arribar a la República Popular Xinesa l’any 1994, ja existia la World Wide Web. 

 
 
3.2 Inicis, evolució i situació actual de la Internet xinesa 

 
El 20 d’abril de 1994, l’Institut de Física d’Alta Energia (Institute of High Energy 

Physics, IHEP) de l’Acadèmia de Ciències de la Xina (Chinese Academy of Sciences, 

CAS) va realitzar la primera connexió a Internet (Shao, 2012: 26), a través d’un cable 

internacional de 64 Kb proporcionat per l’empresa nord-americana Sprint (Wu, 2007: 

18). Així, la Xina es va convertir oficialment en un membre més de la comunitat 

d’Internet. El 1994, hi havia tan sols 10.000 usuaris a la xarxa (Manoharan i Holzer, 

2012: 298), una xifra que resulta minúscula tenint en compte els 688 milions d’usuaris 

de 2015, segons el 37è informe12 del gener de 2016 elaborat pel Centre d’Informació de 

la Xarxa d’Internet a la Xina (China Internet Network Information Center, CNNIC). 
 
 El maig de 1998, el Ministeri de Seguretat Pública va iniciar l’anomenat Golden 

Shield Project (Projecte Escut d’Or) amb l’objectiu de bloquejar i filtrar la informació 

de la xarxa. Aquest projecte, centrat principalment a censurar la informació que 

                                                
11 ARPANET (Advances Research Project Agency Network) va ser la primera xarxa d’ordinadors creada 

amb l’objectiu de facilitar la comunicació entre diversos centres militars (Castells, 2005: 384). Tant 

ARPANET (que és l’antecessora d’Internet) com la mateixa Internet tenen un origen militar. 
12 Vegeu la pàgina 1 de l’informe del CNNIC: 

<http://www1.cnnic.cn/IDR/ReportDownloads/201604/P020160419390562421055.pdf>. 
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circulava entre la Internet global i la Internet xinesa, no es va posar en funcionament 

fins al 2003 (Radu, Chenou i Weber: 2014: 144).  
 
 Alguns autors, com Emilian Kavalski (2016: 393) i Roxana Radu, Jean-Marie 

Chenou i Rolf H. Weber (2014: 144), consideren que el Golden Shield Project també 

s’anomena Great Firewall of China. En canvi, Kerric Harvey (2014: 600) defensa que 

el Great Firewall i el Golden Shield Project no són el mateix. Harvey exposa que 

mentre el Great Firewall és una eina emprada per controlar la ideologia dels ciutadans, 

el Golden Shield Project és un projecte que utilitza el Ministeri de Seguretat Pública per 

prevenir els crims i per investigar-los.  
 
 Tapio Häyhtiö i Jarmo Rinne (2008: 194), per la seva banda, sostenen que el 

Great Firewall és una part o component del Golden Shield Project. Existeix, doncs, un 

debat sobre el terme Great Firewall. Ara bé, del que no hi ha cap dubte és del fet que 

Fang Binxing (nascut el 1960), expert en firewalls13, va tenir un paper fonamental a 

l’hora de dissenyar el sistema de control i censura d’Internet a la Xina. D’aquí que els 

internautes xinesos l’anomenin el “pare del Gran Tallafocs” (Sullivan i Liu, 2015: 156). 

 
Al llarg dels anys, el control de la Internet xinesa ha anat evolucionant. Es poden 

distingir tres etapes en aquest procés evolutiu (Yang, 2009: 48): 

 
- Primera fase (1994-1999): en aquest primer període, el focus va ser la seguretat de 

la xarxa, la provisió de serveis d’Internet i la reestructura internacional. Per 

aquest motiu, es van establir unes reglamentacions anomenades Regulations 

Concerning the Safety and Protection of Computer Information Systems, que van 

entrar en vigor el 18 de febrer de 1994 i que van suposar que el Ministeri de 

Seguretat Pública (MPS en anglès) fos l’encarregat principal. Posteriorment, el 

1997, el MPS va promulgar un altre document regulador (Computer Information 

Network and Internet Security, Protection and Management Regulations), el qual 

va establir nou categories d’informació que serien prohibides online (com la 

informació que violava les lleis i la Constitució o bé la pornografia), així com va 

detallar les responsabilitats dels proveïdors dels serveis d’Internet.  

                                                
13 Un firewall és un sistema que s’utilitza per separar un ordinador de la resta de la xarxa, protegint-lo 

d’intrusions que poden amenaçar la seva seguretat (Silva Salinas i López Sanjurjo, 2003: 11). 
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- Segona fase (2000-2002): es distingeix per l’expansió i el refinament del control 

de la xarxa, i per la duresa aplicada als proveïdors de contingut d’Internet (ICPs 

en anglès) i als usuaris. D’aquesta manera, els comentaris “perillosos” fets pels 

internautes als BBS (Bulletin Board Systems14, és a dir, Sistemes de Taulons 

d’Anuncis electrònics) eren automàticament bloquejats. Els termes “Falun Gong” 

i “June15 Fourth”, per exemple, es consideraven “inadequats” i eren censurats 

immediatament. No obstant això, el 27 d’octubre de 200116, es va establir el dret 

de transmissió o difusió d’Internet a la República Popular Xinesa. 

- Tercera fase (2003-actualitat): es tracta d’una etapa en què es produeix la màxima 

expansió de la regulació d’Internet. La nova reglamentació de 2005 va ser encara 

més dura que les anteriors i va establir dues categories més de contingut prohibit, 

de manera que van passar de ser nou —establertes durant la primera fase (1994-

1999)— a ser-ne onze. Aquestes dues noves categories es referien a la 

“informació que inciti a reunions il·legals, protestes i trobades que pertorbin 

l’ordre social” i a la “informació relativa a activitats d’associacions civils 

il·legals”. Durant aquesta fase, el 2004, el govern va introduir els anomenats 

“comentaristes de la xarxa” (wangluo pinglun yuan), que intenten influenciar 

l’opinió pública amb els seus missatges progovernamentals.  
 
 
Quan Internet va arribar a la Xina, el país comptava encara amb un espai comunicatiu 

unidireccional, tancat i fortament controlat, que no tenia accés directe a mitjans 

estrangers de difusió nacional. El règim de partit únic xinès, doncs, monopolitzava tot el 

flux d’informació (Ollé, 2016: 41). Però Internet va trencar amb aquesta 

unidireccionalitat i va transformar-la en una complexa multidireccionalitat. L’arribada 

de la xarxa 2.0 ha provocat una transformació social, econòmica i cultural al país, pel 

fet que ha introduït innovadores maneres de comunicació (a través de les xarxes socials) 

i de negocis (per mitjà de les compres i vendes per Internet) (Tang, 2011: 32). 
 
                                                
14 Per mitjà dels Bulletin Board Systems (BBS), que és un software per a xarxes d’ordinadors, els usuaris 

poden connectar-se al sistema a través d’Internet i llegir notícies, jugar en línia, comunicar-se amb altres 

persones i consultar els butlletins, entre altres activitats (Padín Novas, 2012: 3). 
15 Les protestes de Tiananmen de 1989 es coneixen també com “l’incident del 4 de juny” (June Fourth 

Incident). 
16 Dada extreta de la cronologia (1986-2003) de la història d’Internet a la Xina, elaborada pel CNNIC. 

Vegeu el següent enllaç: <http://www1.cnnic.cn/IDR/hlwfzdsj/201306/t20130628_40563.htm>. 
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 El 1995, la Internet xinesa va estar disponible per al públic a través dels serveis de 

China Telecom i ChinaNet, les quals eren administrades pel govern. A partir d’aquest 

moment, Internet guanyarà una gran popularitat (Shao, 2012: 26). En aquest mateix any, 

el govern de Pequín va connectar la capital i Xangai a través del que seria la primera 

relació comercial per Internet (Tamames, 2008: 243). El Ministeri de Correus i 

Telecomunicacions17 (MCT), que va ser inaugurat oficialment l’any 1949 pel govern 

comunista de Mao Zedong, va oferir serveis comercials al públic a través de la seva 

xarxa ChinaNet. Els primers clients que van connectar-se a través de ChinaNet van ser 

corporacions estatals, empreses privades i particulars que comptaven amb bons recursos 

econòmics (Harwitt, 2008: 360).  
 
 El 1996, el Consell d’Estat va promulgar una reglamentació anomenada 

Provisional Regulations for the Administration of International Connection of 

Computer Information Network. Aquest reglament, que és considerat el primer intent de 

regulació d’Internet a la Xina, estava destinat a reforçar el control de l’intercanvi de 

dades informàtiques a la xarxa (Shao, 2012: 30), de manera que es va formalitzar i 

explicitar el control de la informació a Internet.  
 
 L’1 de febrer de 1996, el Consell d’Estat va emetre el Decret número 195 

“Disposicions Temporals de l’administració d’Internet, relatives a les xarxes 

informàtiques de comunicació i informació de la República Popular Xinesa”, que 

implicava que les quatre xarxes d’Internet que existien en aquell moment (ChinaNet, 

CERnet, CASnet i CHINAGBN) fossin administrades per separat pel Ministeri de la 

Indústria Electrònica (MIE), el Ministeri de Correus i Telecomunicacions (MCT), el 

Comitè Estatal d’Educació i l’Acadèmia de Ciències de la Xina (CAS en anglès) 

(Tawfik, 2000: 240). 
 
 El novembre de 1996, es va obrir el primer cibercafè xinès (Tamames, 2008: 244). 

Els cibercafès o Internet bars són establiments eminentment lúdics on es pot jugar i 

competir en línia, així com visionar en streaming continguts audiovisuals i xatejar amb 

altres persones a través d’Internet (Ollé, 2016: 41). El boom dels cibercafès va suposar 

que es fes molt més ús d’Internet a la Xina i, per tant, que el nombre d’internautes 
                                                
17 El Ministeri de Correus i Telecomunicacions (MCT) era el propietari i operador de les xarxes de 

comunicació de la Xina, i s’encarregava de regular els serveis de telecomunicacions del país (Harwitt, 

2008: 355). El 1998, el MCT i el MIE (Ministeri de la Indústria Electrònica) es van fusionar i van formar 

el Ministeri de la Indústria de la Informació (MII) (Harwitt, 2008: 358). 
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creixés. Actualment, però, la majoria de ciutadans acostumen a accedir a la xarxa des de 

casa i des del lloc de treball, en comptes de desplaçar-se a un cibercafè (vegeu el gràfic 

1 de la pàgina 63 dels annexos). La disminució de l’ús dels ordinadors dels cibercafès, 

probablement, s’accentuarà encara més d’aquí a uns anys. La raó principal és l’ús del 

mòbil per accedir a Internet (vegeu el gràfic 2 de la pàgina 64 dels annexos). Els 

smartphones o telèfons intel·ligents cada vegada són més sofisticats i permeten als 

usuaris accedir a la xarxa i veure vídeos, escoltar música, xatejar, etc. 
 
 El 2015, un 88,9% (és a dir, un 90% pràcticament) va utilitzar el mòbil per accedir 

a Internet i un 68,4% ho va fer a través d’un ordinador de sobretaula (vegeu el gràfic 1.1 

de la pàgina 19). Segons el 37è informe18 del gener de 2016 elaborat pel CNNIC, el 

desembre de 2015, es calcula que 620 milions d’usuaris van accedir a Internet a través 

del mòbil —s’ha produït un augment de 63,03 milions d’usuaris respecte del 2014. Els 

usuaris d’Internet mòbil van representar el 90,1% de la població total internauta. Les 

xifres, doncs, parlen per si soles. No obstant això, encara existeixen cibercafès a la 

Xina, freqüentats majoritàriament pels gamers online i sotmesos al control i a 

l’autocensura (Ollé, 2009: 151).  
 
 Des que va arribar Internet a la Xina, el nombre d’internautes ha crescut 

considerablement (vegeu el gràfic 1.2 de la pàgina 19). A tall d’exemple, el novembre 

de 1997, hi havia aproximadament 620.000 usuaris a Internet i el gener de 2004 van 

passar a ser-ne 79,5 milions (Tamames, 2008: 244). D’aquesta manera, en tan sols set 

anys, el nombre d’internautes va créixer notablement. L’augment d’usuaris a Internet, 

però, no es va aturar pas i el juliol de 2007 n’hi havia aproximadament 162 milions, és a 

dir, un 12% de la població, segons l’informe d’investigació de Reporteros Sin Fronteras 

(2007: 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Vegeu la pàgina 1 de l’informe del CNNIC: 

<http://www1.cnnic.cn/IDR/ReportDownloads/201604/P020160419390562421055.pdf>. 
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Gràfic 1.1 Gràfic de barres elaborat pel CNNIC, pertanyent a la pàgina 14 del 36è informe estadístic del 

juliol de 2015, que mostra des d’on accedeixen més a Internet els usuaris, durant el 2014 i 2015 // Font: 

CNNIC. 

 
 

 
 

Gràfic 1.2 Gràfic que mostra el creixement d’usuaris d’Internet a la Xina, entre el 1994 i el 2005 // Font: 

pàgina 145 de l’obra The Internet in China: Cyberspace and Civil Society (2006) de Zixue Tai. 
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 Actualment, la Xina és el país que compta amb el major nombre d’usuaris, els 

quals no només es troben entre els que passen més temps connectats, sinó també entre 

els que són més actius a l’hora de publicar continguts a la xarxa, especialment als blogs, 

als fòrums i als microblogs (Ollé, 2016: 42). Segons el 37è informe19 del gener de 2016 

elaborat pel CNNIC, la República Popular Xinesa comptava amb 688 milions d’usuaris 

el desembre de 2015 i la taxa de penetració d’Internet va arribar al 50,3%.  

 
Basant-me en el 37è informe del CNNIC (vegeu els gràfics 3, 4 i 5 de les pàgines 64 i 

65 dels annexos), puc deduir quin seria el perfil més habitual dels internautes xinesos. 

Majoritàriament, són actius, urbans i joves, pel fet que el 2015 els usuaris d’entre 20 i 

29 anys representen el 29,9% i, en canvi, els que tenen entre 50 i 59 anys tan sols el 

5,3%. A més, hi ha més usuaris homes (53,6%) que no pas dones (46,4%). En termes 

econòmics, la majoria d’internautes tenen ingressos mitjans-baixos20.  

 
 
4. Característiques de la Internet xinesa 

 
Internet és, per excel·lència, l’espai públic del segle XXI (MacKinnon, 2012: 262). A la 

Xina, la xarxa és una eina essencial, fins a tal punt que es podria dir que s’ha convertit 

en un “òrgan” més del cos de molts ciutadans. L’activista nord-americana Rebecca 

MacKinnon defensa críticament que les diverses plataformes socials que hi ha al país, 

en realitat, serveixen per mantenir ocupats els ciutadans i per evitar així que aquests 

cerquin a la xarxa qüestions polítiques i religioses delicades (2012: 74), com per 

exemple informacions relacionades amb el grup religiós Falun Gong, que està censurat i 

prohibit. 
 
 S’acostuma a dir que a la Xina no hi ha una única xarxa, sinó dues: la Internet 

global i la Internet xinesa, anomenada irònicament per alguns “Chinternet”. La Internet 

xinesa es distingeix de la Internet global, d’una banda, per tenir un ecosistema digital 

propi, format per Sina Weibo (versió xinesa de Twitter), WeChat (alternativa de 

                                                
19 Vegeu la pàgina 1 de l’informe del CNNIC: 

<http://www1.cnnic.cn/IDR/ReportDownloads/201604/P020160419390562421055.pdf>. 
20 Segons Daniel Méndez, el predomini dels ingressos mitjans-baixos s’explica pel fet que els joves són 

els que més utilitzen la xarxa xinesa. Vegeu el següent enllaç: 

<http://www.zaichina.net/2010/08/03/radiografia-de-los-internautas-chinos/>. 
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WhatsApp) i Baidu (Google xinès), entre d’altres (Ollé, 2016: 35); i d’altra banda, per 

la censura exercida pel govern xinès. Els termes “control”, “censura” i “Internet” a la 

República Popular de la Xina són indissociables.  
 
 La Internet xinesa també s’ha d’entendre com una eina de mobilització social i de 

denúncia. Tot i que el govern continua reprimint la dissidència —només cal recordar les 

condemnes a presó dels activistes que van donar suport a les protestes fetes a Hong 

Kong el 2014, conegudes com la Revolució dels Paraigües21—, la lluita per la llibertat 

d’expressió (o per la llibertat a la xarxa) continua estant present.  
 
 Paradoxalment, la xarxa xinesa és al mateix temps una plataforma d’expressió. 

Aquesta idea s’exemplifica clarament amb el col·lectiu homosexual. Internet, d’una 

banda, permet que els gais formin part d’una mateixa comunitat, en la qual poden 

compartir interessos i inquietuds, i alhora poden relacionar-se amb gent que no 

coneixien; d’altra banda, fa possible l’existència d’un espai a la xarxa destinat al públic 

gai i, per tant, ajuda a reduir l’estigma cap a les persones homosexuals. Alguns llocs 

web gais que actualment continuen en funcionament són Gztz.Org (Guangzhou 

Tongzhi), Aibai i Boy Sky (Zhou, 2009: 201). No obstant això, força llocs web destinats 

al públic homosexual han estat tancats per les autoritats xineses (especialment pel tema 

de la pornografia, que està estrictament prohibit a la Xina), i d’altres han decidit 

autocensurar-se. 
 
 D’altra banda, cal esmentar la idea del comerç electrònic22 o online (també 

anomenat e-commerce), pel fet que és una altra característica intrínseca de la Internet 

xinesa. La principal plataforma de comerç online a la República Popular Xinesa és 

Alibaba, fundada l’any 1999 per l’empresari xinès Jack Ma (considerat l’home més ric 

de la Xina). Alibaba permet l’existència d’un mercat comercial global, ja que posa en 

contacte a empreses fabricants xineses amb compradors de tot el món. Representa més 

del 2% del PIB xinès i genera més beneficis que els gegants nord-americans Amazon i 

eBay junts (Villaseca Morales, 2014: 20).  

                                                
21 Durant la Revolució dels Paraigües, iniciada el 22 de setembre de 2014, els manifestants van reclamar 

que Hong Kong fos més democràtica. És coneguda com a “Revolució dels Paraigües” perquè els 

ciutadans van utilitzar paraigües per defensar-se dels gasos lacrimògens i dels gasos pebre llançats per la 

policia, tal com explica el periodista Carlos Sardiña a eldiario.es: 

<http://www.eldiario.es/internacional/Hong_Kong-protestas-Asia_0_309369092.html>.  
22 La primera transacció a Internet es va fer l’any 1998 (Qin, 2009: 11). 
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 El 6 d’abril de 2016, el diari espanyol El Mundo23, basant-se en l’auditora 

PriceWaterhouseCoopers (PwC), va publicar que Alibaba ja supera la destacada cadena 

nord-americana Walmart com a major venedor detallista mundial, pel fet que 

sobrepassaria els 423.776 milions d’euros de facturació de Walmart. Alibaba, Tencent i 

Baidu són les tres empreses d’Internet més grans de la Xina. Les tres cotitzen a borses 

estrangeres —també ho fa la xarxa social RenRen— (MacKinnon, 2012: 90). De fet, 

aquest trio empresarial xinès es coneix amb el nom de “BAT” (Baidu, Alibaba, 

Tencent). Baidu és el buscador més popular i utilitzat a la Xina, Alibaba és el centre del 

comerç electrònic i Tencent destaca en l’àmbit de les xarxes socials —WeChat va ser 

creat per Tencent— i dels jocs (Lanteigne, 2016: 35).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logotips de Baidu, Tencent i Alibaba, les tres empreses d’Internet més grans de la Xina // Font: lloc web 

ZaiChina. 

 
 
 Tot plegat condueix a un altre tret distintiu de la Internet xinesa, que és la idea 

d’Internet com a motor del desenvolupament econòmic, social i tecnològic de la Xina. 

En efecte, a través de la xarxa, el gegant asiàtic ha aconseguit un major poder econòmic 

i financer a nivell mundial. Prova d’això és el fet que actualment és la segona economia 

més gran del món per darrere dels Estats Units, tal com mostra la imatge de la següent 

pàgina: 

                                                
23  Vegeu la notícia del diari El Mundo, basada en la informació publicada per l’agència EFE: 

<http://www.elmundo.es/economia/2016/04/06/57052390268e3ea5248b45a8.html>. 
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Càlcul aproximat del Producte Interior Brut (PIB) de les economies més grans del món durant el 2016. 

L’actualització de les dades data de l’11 de febrer de 2016 // Font: CNN Money (lloc web de la cadena 

nord-americana CNN). 
 

 

 Cal afegir que la xarxa és també una eina de transformació i de modernització. El 

fenomen d’Internet ha suposat que els ciutadans participin en la realitat política, social i 

cultural de la Xina d’una altra manera (Méndez, 2013: 1) com, per exemple, a través de 

Sina Weibo (que és una espècie de Twitter). Abans de l’arribada d’Internet, si una 

persona volia comprar roba, havia d’anar a la botiga i no tenia l’opció de mirar la 

indumentària a través d’una pàgina web. Ara, en canvi, la majoria de consumidors opten 

per comprar a través d’Internet. 
 
 Ara bé, tot i que Internet ha suposat una transformació de la societat, no ha 

provocat cap canvi polític perquè el Partit Comunista Xinès, que actua com a eix 

vertebrador de l’Estat (Ollé, 2005: 31), continua mantenint el seu poder. En aquest punt, 

em plantejo dues qüestions: per una banda, el desenvolupament econòmic està reforçant 

l’autoritarisme xinès? I per altra banda, el desenvolupament econòmic suposarà que la 

Xina deixi de ser un règim autoritari i passi a ser un règim democràtic? El periodista 

Daniel Méndez, especialitzat en Àsia i la Xina, va publicar el 5 de setembre de 2014, al 



Treball de Fi de Grau                                    La Gran Muralla virtual: control i censura d’Internet a la Xina 
 

 24 

mitjà de comunicació digital ZaiChina24, que (en teoria) el desenvolupament econòmic 

conduiria a una major democratització de la Xina, pel fet que suposaria una millora de 

condicions de vida i una liberalització política. A la Xina actual, però, no està pas 

succeint això. Méndez explica les possibles causes: 

 
“¿Por qué pasa esto? Por un lado, porque el crecimiento económico contribuye a la legitimidad de  

gobernantes. Si las condiciones de vida mejoran, todo el mundo estará satisfecho y dará las gracias 

al gobierno. En segundo lugar, porque esa mayor riqueza contribuye a que el Estado cuente con 

más recursos para mantenerse en el poder. Con más dinero, el gobierno puede invertir en policía, 

contratar más funcionarios, presionar a los disidentes o paliar desastres naturales”. (Méndez, 2014) 

 

 Ara per ara, és evident que el desenvolupament econòmic no està transformant la 

Xina en un país més democràtic. Tot i que els internautes pateixen actualment una forta 

censura a la xarxa, gaudeixen de molta més “llibertat” que no pas fa cinquanta anys. 

Malgrat que Google, Facebook, Twitter i YouTube estan bloquejats a la Xina, els 

ciutadans compten amb versions xineses que s’hi assemblen força. Els internautes, en 

lloc d’utilitzar Google, empren Baidu; en comptes de fer servir Twitter, usen Sina 

Weibo (vegeu la captura de pantalla 1 de la pàgina 25); en lloc de connectar-se a 

Facebook, es connecten a la xarxa social Ren Ren (vegeu la captura de pantalla 2 de la 

pàgina 25); en lloc d’enviar missatges a través de WhatsApp, els envien per mitjà de 

WeChat; en comptes de mirar vídeos a YouTube, els miren a Youku, i en lloc de buscar 

informació a Wikipedia, la busquen a Hudong Baike. D’aquesta manera, un altre tret 

característic de la Internet xinesa és el fet que està dominada per les versions xineses. 

Els buscadors, les xarxes socials i les plataformes d’ús global nord-americanes no tenen 

pràcticament pes a la xarxa xinesa. De fet, estan marginades (Ollé, 2016: 35).  

 
Tot i que a primer cop d’ull poden semblar simples alternatives, les versions xineses que 

he esmentat són constantment observades, vigilades i censurades pel govern. Així, com 

exposa Ollé (2016: 35), la singularitat de l’ecosistema digital xinès és conseqüència de 

la censura i del nacionalisme xinès, ja que el govern confia molt més en un espai propi 

que no pas en un espai nord-americà.  

 

                                                
24 MÉNDEZ, Daniel (2014) “¿Está el desarrollo económico ayudando a la dictadura china?”, ZaiChina [en 

línia]. URL: <http://www.zaichina.net/2014/09/05/esta-el-desarrollo-economico-ayudando-a-la-

dictadura-china/>. 
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Captura de pantalla 1. Captura de pantalla del servei de microblogging Sina Weibo, el qual té un format 

molt semblant a Twitter // Font: Lloc web La Voz.  

 
 
 

 
Captura de pantalla 2. Captura de pantalla de la xarxa social Ren Ren, la qual té una estructura molt 

similar a Facebook // Font: Blog Intercambio Chino. 
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5. Control i censura d’Internet a la Xina 

 
La xarxa xinesa és, per definició, una xarxa no neutral25 sotmesa a l’autoritarisme del 

govern. La manca de neutralitat a Internet facilita la implementació de la censura (ja 

sigui del govern, de les empreses o de la combinació d’ambdues) (MacKinnon, 2012: 

175), i redueix (encara més) la llibertat dels internautes a l’hora de navegar per Internet. 

Les polítiques que s’apliquen a la xarxa són de les més repressives del món. Ara per ara, 

a la Xina, no existeix la llibertat online (vegeu el mapa 1 de la pàgina 66 dels annexos).  
 
 La censura a la Xina ha estat titllada de “draconiana” per la seva severitat i 

rigidesa. L’ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) explica el perquè de l’apel·latiu: “la 

censura, draconiana, da caza a todo lo que tenga que ver con los derechos humanos, la 

democracia o la libertad de creencias. Mata, antes de que nazca, la libertad de expresión 

que promete la Web” (2007: 2). Ara bé, el sistema de control i censura xinès no és 

perfecte, ja que no tots els posts publicats a Internet són detectats o eliminats (Hung, 

2012: 2), de manera que el govern xinès no sempre pot exercir un control efectiu a la 

xarxa (Zheng, 2008: 68). O dit en altres paraules, censurar sistemàticament Internet és 

gairebé impossible (Ollé, 2005: 340). 
 
 Però qui s’encarrega de vigilar i censurar la Internet xinesa? El 2007, segons 

Reporteros Sin Fronteras (2007: 3), els òrgans de control i censura d’Internet eren cinc: 

l’Oficina d’Internet i el Centre d’Estudis de l’Opinió Pública de l’Oficina d’Informació 

del Consell d’Estat (equivalent al govern); l’Oficina d’Internet i l’Oficina d’Informació 

i Opinió Pública del Departament de Publicitat (antic Departament de Propaganda); el 

Ministeri d’Indústria i Informació (MII); l’Oficina de Vigilància i Seguretat de les 

Informacions a Internet del Ministeri de la Seguretat Pública, i el centre de Registre 

d’Informacions Il·legals i Inconvenients a Internet del Ministeri d’Indústria i Informació 

(MII). Els dos últims òrgans s’encarregaven de gestionar la violència, la pornografia i el 

frau electrònic. 
 
  La realitat, però, ha canviat. Actualment, el control d’Internet està en mans del 

president de la República Popular Xinesa Xi Jinping. El febrer de 2014, es va crear el 

Grup Dirigent Central de Seguretat d’Internet i Informatització (CLGISI en anglès) i el 
                                                
25 El terme “neutralitat de la xarxa” va ser encunyat per Tim Wu, professor de dret a la Universitat de 

Columbia. Fa referència a la idea que les xarxes han de ser “neutrals” a l’hora de gestionar els continguts 

(MacKinnon, 2012: 172). 
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president Xi Jinping va assumir-ne la direcció. De fet, actualment es manté en el càrrec. 

Li Keqiang (Primer Ministre del Consell d’Estat de la Xina) i Liu Yunshan (membre del 

Comitè Permanent del Politburó del Partit Comunista Xinès), per la seva banda, són els 

vicepresidents. Els objectius principals d’aquest Grup Dirigent són aconseguir el poder 

“apropiat” de la xarxa a la Xina, per mitjà de la millora dels coneixements tecnològics i 

del control de l’opinió pública expressada a Internet (Kojima, 2015: 59). A través 

d’aquest organisme, que s’encarrega de supervisar la seguretat cibernètica del país, es 

vol convertir la Xina en un “poder cibernètic”, tal com va afirmar26 el president Xi 

Jinping el febrer de 2014. 
 
 La gestió27 de l’espai cibernètic xinès és duta a terme per diverses agències 

governamentals: l’Administració del Ciberespai Xinès (Cyberspace Administration of 

China, CAC), el Ministeri d’Indústria i Tecnologia de la Informació i el Ministeri de la 

Seguretat Pública. Aquestes agències són assistides per altres departaments vinculats al 

govern, que estan sota les ordres del Consell d’Estat i que també són responsables de la 

seguretat cibernètica, la supervisió i l’administració.  
 
 Hi ha diversos departaments que s’encarreguen de censurar i vigilar la xarxa, de 

manera que la forma en què el govern xinès controla Internet resulta complexa 

d’analitzar. Tot i això, com precisa Méndez28, existeix un famós blog anomenat El 

Ministeri de la Veritat29, en el qual l’autor —que és anònim— difon les directives que 

el Departament de Publicitat del Comitè Central del Partit Comunista Xinès envia 

diàriament als mitjans de comunicació. En aquestes directives, es diu als mitjans quins 
                                                
26 El corresponsal William Wan, al diari nord-americà The Washington Post, va mencionar aquesta 

declaració de Xi Jinping. Vegeu el següent enllaç: <https://www.washingtonpost.com/world/chinese-

president-takes-charge-of-new-cyber-effort/2014/02/27/a4bffaac-9fc9-11e3-b8d8-

94577ff66b28_story.html>. 
27  Informació extreta de la publicació en línia “China’s ‘Internet Sovereignty’ and Emerging 

Cybersecurity Regime”, escrita per Nancy Leigh et al. Vegeu el següent enllaç: 

<http://globalcompliancenews.com/chinas-internet-sovereignty-and-emerging-cybersecurity-regime-

20150824/>. 
28  MÉNDEZ, Daniel (2010) “El Ministerio de la Verdad al habla”, ZaiChina [en línia]. URL: 

<http://www.zaichina.net/2010/07/02/el-ministerio-de-la-verdad-al-habla/>. 
29 Els periodistes i internautes li han posat el sobrenom de “Ministeri de la Veritat” al Departament de 

Publicitat, referint-se críticament al fictici “Ministeri de la Veritat” de la novel·la 1984 de George Orwell, 

tal com diu Méndez a ZaiChina: <http://www.zaichina.net/2010/07/02/el-ministerio-de-la-verdad-al-

habla>. 
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temes no es poden tractar o bé quines notícies han de ser explicades únicament a través 

dels mitjans oficials. Així, aquest blog filtra les ordres de censura que reben els mitjans. 

Si es desobeeixen els mandats, els càstigs poden anar des de simples advertències o 

multes, fins al tancament del mitjà o l’acomiadament dels responsables de la secció. No 

obstant això, alguns opten per saltar-se les directives establertes pel Departament de 

Publicitat. Davant l’amenaça que suposa el blog El Ministeri de la Veritat per al govern, 

a Sina Weibo s’eliminen freqüentment els termes “Ministeri de la Veritat”. 
 
 Els investigadors calculen que, dels aproximadament 600 milions d’usuaris 

d’Internet a la Xina, tan sols al voltant d’un 1 per cent (que equival a alguns milions de 

persones, però no és una xifra prou representativa) utilitzen eines per evitar la censura 

(MacKinnon, 2012: 74). En termes de Harvey (2014: 602), els dos requisits bàsics per 

esquivar el Great Firewall són els servidors proxy fiables i l’encriptació. Un proxy pot 

servir com a intermediari per retransmetre informació dels llocs bloquejats, així com pot 

filtrar les pàgines. I l’encriptació30 protegeix la informació codificant-la, és a dir, 

introduint una o diverses contrasenyes a la informació. D’aquesta manera, si algú vol 

interceptar el contingut, veurà lletres, números i símbols que no tenen sentit. 
 
 Els instruments més utilitzats per saltar-se la censura són les xarxes privades 

virtuals31 (Virtual Private Network, VPN), el protocol Secure Shell32 (SSH) i el software 

anticensura. FreeGate, GoAgent, GTunnel, Ultrasurf, Psiphon i Tor són exemples 

destacats d’eines de software anticensura (Harvey, 2014: 602). Cal subratllar que, en el 

cas de Tor —que és una eina “anonimitzadora” que permet als usuaris navegar per la 

xarxa i carregar i descarregar continguts sense ser rastrejats—, la Xina ha descobert 

com bloquejar els canals de Tor públicament coneguts (MacKinnon, 2012: 302).  

 

                                                
30 La informació sobre el concepte d’encriptació ha estat extreta de la pàgina web de la revista Computer 

Hoy, concretament d’una publicació del col·laborador Juan Antonio Pascual. Vegeu el següent enllaç: 

<http://computerhoy.com/noticias/software/que-es-encriptacion-como-encriptar-tu-ordenador-movil-

tablet-35047>.  
31 Les xarxes privades virtuals o connexions VPN permeten la connexió a una xarxa local des d’una 

localització remota, a través d’un altre tipus de xarxa (com, per exemple, Internet). Per mitjà de les 

connexions VPN, les dades viatgen xifrades (Aguilera López, 2010: 149). 
32 El protocol Secure Shell (SSH) serveix per accedir a altres màquines de manera segura per mitjà d’un 

sistema de xifrat de dades (Aguilera López, 2010: 150). 
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Ara per ara, el Great Firewall és capaç de detectar i blocar els servidors proxy a través 

del tràfic d’Internet. Recentment, també ha pogut reconèixer protocols encriptats 

(Harvey, 2014: 602) i bloquejar les VPN. Els internautes, doncs, hauran de ser més 

creatius si volen vèncer el complex dispositiu xinès. 

 
 
5.1 Continguts políticament sensibles 

 
Sarah Cook, analista i investigadora especialitzada en l’Àsia Oriental, va publicar33 el 6 

de gener de 2016, a la web de la revista nord-americana Foreign Policy, una anàlisi 

sobre les directives del Departament de Publicitat xinès. Després d’analitzar 75 

directives filtrades el 2015 —publicades pel lloc web China Digital Times (CDT)—, 

Cook va concloure que els continguts més “sensibles” i, per tant, més susceptibles de 

ser censurats són els següents: 

 
- La  salut i la seguretat: més d’una quarta part de les directives analitzades (21 de 

75) tenen a veure amb la cobertura d’accidents provocats per l’home, amb atacs 

violents, amb la contaminació ambiental o amb la seguretat dels aliments. Així, 

per exemple, les agències de notícies van rebre l’ordre de “no col·locar” 

l’explosió produïda a Fujian com a notícia principal a la seva web. També es va 

ordenar limitar la circulació i la discussió del documental Under the Dome34 

(Sota la Cúpula), que tracta críticament la qüestió de la contaminació a la Xina. 

El documental, que va ser censurat i bloquejat a Internet, es va convertir en un 

fenomen viral a la xarxa el 2015, i el primer dia de la seva publicació online (el 

28 de febrer de 2015) va ser vist per més de 100 milions d’usuaris, tal com 

esmenta l’autor Bruce J. Dickson (2016: 69).  

- L’economia: 11 de les 75 directives es referien a l’economia xinesa o a la borsa. 

Una d’aquestes ordres exigia la supressió de l’article “Why Hasn’t There Been an 

Inquiry into Rare Stock Market Crashes?”, publicat inicialment pel portal de 

notícies en línia Sina. 

                                                
33 Vegeu el següent enllaç: <http://foreignpolicy.com/2016/01/06/chinese-journalism-interrupted-what-

government-censored-in-2015/>. 
34 El documental Under the Dome (2015) va ser dirigit i produït per la periodista i activista xinesa Chai 

Jing. 
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- Les irregularitats oficials: en total, 10 directives prohibien l’explicació de les 

males conductes oficials, que van des de la notícia de la propietat de béns a 

l’estranger per part dels funcionaris, fins als abusos de la policia o les morts 

relacionades amb les investigacions de corrupció. 

- Els mitjans de comunicació i la censura: 9 directives tenien a veure amb la 

discussió de les conseqüències del control dels mitjans de comunicació o 

d’Internet. Així, es va impedir parlar de la detenció de periodistes, del bloqueig 

de les eines d’elusió a la censura i de les noves reglamentacions que exigeixen 

l’eliminació de la música online.  

- El Partit Comunista Xinès i la seva reputació oficial: 8 directives restringien la 

circulació dels continguts o de les notícies que poguessin perjudicar la imatge 

positiva dels líders xinesos. A més, 5 dels mandats estaven destinats a limitar la 

circulació de referències irrespectuoses o humorístiques sobre el president Xi 

Jinping. 

- La societat civil: 7 directives prohibien la cobertura de la societat civil, inclosa la 

detenció d’un activista que lluitava contra la corrupció i la repressió dels 

advocats i activistes que lluitaven pels drets humans.  

 

Les directives restants estaven centrades en els informes sobre l’activitat oficial, els 

assumptes exteriors, Hong Kong i el Tibet. Així doncs, s’evidencia la sensibilitat 

política sobre alguns temes, com la situació de l’economia xinesa. En vista de les 

severes repressions actuals, els periodistes, els internautes i els tecnòlegs hauran de 

cercar noves formes que permetin produir i difondre informacions. 
 
 Altres temes que són immediatament censurats són el grup religiós Falun Gong, 

les protestes de Tiananmen de 1989, la reforma democràtica, la independència de 

Taiwan o del Tibet (Bregolat, 2014: 119) i les crítiques al govern xinès. Així, algunes 

de les paraules que estan bloquejades35 actualment a la xarxa són: “Tiananmen”, 

“massacre”, “moviment estudiantil”, “democràcia”, “Carta 08”, “tirania”, “llibertat 

d’expressió”, “drets humans”, “llibertat de premsa”, “bloqueig” i “anticomunisme”. De 

fet, a la Xina hi ha “llistes negres” dels mots prohibits. 
 

                                                
35 Vegeu la publicació de Pamela Engel a Business Insider: <http://www.businessinsider.com/words-

china-banned-from-search-engines-after-tiananmen-square-2014-6>. 
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 Les autoritats xineses també han bloquejat36 diverses xarxes socials famoses a 

nivell mundial, com Facebook, Twitter, Instagram i Google Plus, així com populars 

llocs web com YouTube, Foursquare i Flickr. Els ciutadans xinesos tampoc tenen accés 

a l’aplicació mòbil Snapchat, ni als serveis que permeten crear blogs, com Blogger, 

Blogspot i WordPress. Els llocs web pornogràfics també estan bloquejats.  
 
 D’altra banda, el govern xinès ha blocat l’accés a diferents Organitzacions no 

governamentals, com Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), Reporteros 

Sin Fronteras (RSF) o bé Students for a Free Tibet, de manera que si un internauta 

tecleja, per exemple, la direcció www.hrichina.org (Humans Rights in China), 

apareixerà la pantalla en blanc o el missatge “no s’ha trobat la pàgina” (Tamames, 2008: 

251). 

 
A la Xina s’han bloquejat també mitjans de comunicació com China Digital Times 

(CDT), The New York Times, BBC Chinese, La Gran Época, Sina Hong Kong News i 

Yahoo! Taiwan News. Els internautes tampoc poden utilitzar Google37, DuckDuckGo, 

Baidu Japan, Baidu Brazil, Yahoo Hong Kong o Yahoo Taiwan com a motors de cerca. 

I Gmail i Wikipedia, per la seva banda, tampoc tenen el vistiplau al país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
36 Vegeu la publicació de Steven Millward a Techinasia: <https://www.techinasia.com/list-of-websites-

blocked-in-china-by-great-firewall>. 
37 De fet, el govern ha bloquejat tots els serveis de Google, inclòs Google Scholar, que és fonamental per 

al món acadèmic (China Digital Times, 2015: 37). 
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5.2 Mecanismes de control i censura 

 
El sistema de control i censura a la Xina és un dels més sofisticats a nivell tècnic del 

món. Resulta difícil determinar exactament de quina manera el Partit Comunista Xinès 

vigila Internet (Kissel, 2007: 246). Tot i això, es pot afirmar que es tracta d’un sistema 

que compta amb diverses capes (MacKinnon, 2012: 73), que es poden dividir en tres, tal 

com exposen el popular blogger xinès Isaac Mao 38  i el lloc web independent 

openDemocracy39: 

 
- La capa tècnica, que seria el Great Firewall xinès. 

- La capa social, formada per aquells individus que eliminen els missatges (els 

policies i els monitors d’Internet) i per aquells que publiquen comentaris 

progovernamentals per influenciar l’opinió pública (el Partit dels 50 cèntims). 

- La capa psicològica, és a dir, la capa de l’autocensura, duta a terme tant pels 

internautes com per les empreses. 

 

Centrant-me en el concepte de Great Firewall, que al·ludeix metafòricament a la 

històrica Gran Muralla xinesa, va ser encunyat per primera vegada per Geremie Barmé i 

Sang Ye, en un article publicat el 1997 a la revista Wired (Hays Gries i Rosen, 2010: 

180). Es tracta d’un complex dispositiu que funciona per mitjà d’un entramat de 

tallafocs i servidors proxy filtrant i bloquejant els continguts políticament inadequats 

d’Internet. Així, filtra i bloqueja adreces IP, filtra i redirigeix DNS40 (Domain Name 

System), filtra les URLs i paraules clau, així com fa “reset”, és a dir, reinicia les 

connexions (Rodríguez Carnicé, 2011: 14). També inspecciona a fons els paquets de 

dades de la xarxa (en anglès, Deep Packet Inspection, DPI) per controlar el tràfic 

d’Internet i per restringir mots concrets (Hung, 2012: 13). D’aquesta manera, quan algú 

                                                
38 Informació extreta de la publicació del periodista Weiliang Nie a BBC Mundo: 

<http://www.bbc.com/mundo/ciencia_tecnologia/2010/03/100320_china_internet_control_censura_firew

all_jp.shtml>. 
39 El lloc web openDemocracy promou el debat democràtic sobre qüestions d’interès global. Vegeu el 

següent enllaç: <https://www.opendemocracy.net/china-correspondent/great-firewall-of-china>. 
40 El servei DNS (Domain Name System) o sistema de noms de domini és una base de dades distribuïda i 

jerarquitzada que tradueix un nom de domini a una adreça IP. Per exemple, per accedir a Google, 

simplement hem de teclejar www.google.com a la barra de direcció del navegador, però també podríem 

escriure 209.85.195.99, que correspon a la IP del servidor web de Google (Benchimol, 2011: 25). 
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es connecta a Internet a través d’una connexió comercial ordinària de la Xina i intenta 

accedir a una pàgina com www.amnesty.org (Amnistía Internacional), el navegador 

mostra un missatge d’error que diu “aquesta pàgina no es pot trobar” (MacKinnon, 

2012: 74). El Gran Tallafocs, doncs, fa referència a l’aplicació tècnica de l’avançat 

sistema de censura xinès (Hung, 2012: 2). 
 
 Com diu MacKinnon (2012: 74), el bloqueig es produeix fàcilment perquè les 

connexions globals d’Internet es connecten amb la Internet xinesa a través de tan sols 

vuit “portes d’enllaç”, que són fàcilment filtrades. A cada porta d’enllaç, així com entre 

tots els diferents proveïdors de serveis d’Internet, els routers estan configurats de 

manera que permeten bloquejar una llarga llista de paraules clau políticament sensibles 

en les direccions de les pàgines web. Així, en termes de Tamames (2008: 251), a més de 

bloquejar41 centenars de milers de pàgines web, el Great Firewall filtra mots clau, espia 

els correus electrònics i els cibercafès (i, per tant, duu a terme el ciberespionatge), així 

com envia, segons denuncien alguns experts, virus com a contraatac.  
 
 El filtratge es produeix a través d’un firewall que opera a nivell nacional. Cal 

subratllar, a més, que els ISP’s (Internet Service Providers) i els motors de cerca 

xinesos, entre d’altres, també filtren els continguts. Quan la informació es filtra, de 

vegades apareix a la pantalla el missatge “pàgina bloquejada” (block page). En altres 

ocasions, però, el filtratge no és tan evident com, per exemple, quan sembla que la 

mateixa Internet hagi fallat o bé quan els internautes són redirigits (Kissel, 2007: 246). 
 
 Pel que fa a la “capa” de l’acció humana, les empreses nacionals xineses 

garanteixen l’execució de la censura a la Xina (MacKinnon, 2012: 75). Cada companyia 

pot arribar a utilitzar 1.000 censors per tal de censurar aquell contingut inadequat (King, 

Pan i Roberts, 2013: 1). Aquelles empreses que no eliminen completament d’Internet el 

material censurable i, per tant, que desobeeixen les ordres del govern xinès són 

castigades. De fet, diverses empreses, així com milers de pàgines web xineses, han estat 

tancades perquè no han controlat adequadament els seus continguts (MacKinnon, 2012: 

75).  
 
 Els anomenats policies d’Internet (wang jing) i els monitors d’Internet (wang 

guanban) s’encarreguen també de controlar, identificar i censurar aquell material que no 

                                                
41  La següent web permet saber quines pàgines estan bloquejades pel Great Firewall xinès: 

<http://www.greatfirewallofchina.org>. 
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ha d’estar visible a la xarxa, i ho fan en tots els nivells del govern (és a dir, a nivell 

central, provincial i local) (King, Pan i Roberts, 2013: 1). De fet, els monitors online 

que s’encarreguen de supervisar les discussions, així com d’esborrar els posts ofensius 

de les pàgines web es coneixen col·loquialment amb el nom de Big Mamas (Hung, 

2012: 20). 
 
 El 2013, es calcula que hi havia entre 20.000 i 50.000 policies i monitors 

d’Internet a la Xina (King, Pan i Roberts, 2013: 1). A la ciutat de Shenzhen (situada a la 

província de Guandong), el gener de 2006, la policia d’Internet va crear dues icones i 

les va anomenar “JingJing” i “ChaCha” (Zheng, 2013: 40). De fet, la paraula “jing cha” 

significa “policia” en xinès. Aquestes dues figures floten a la pantalla de l’ordinador per 

tal d’evitar que cap usuari se salti la llei (Herold i Marolt, 2011: 49). En vista del poder 

d’intimidació de les icones, van ser incloses a moltes altres ciutats (Zheng, 2013: 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les icones ChaCha (a l’esquerra) i JingJing (a la dreta) // Font: pàgina web d’Enrique Dans, professor de 

l’IEBusiness School. 

 
 
 El govern xinès empra altres mecanismes per controlar l’opinió pública online. 

N’és un exemple l’anomenat Partit o Exèrcit dels 50 cèntims (wumao dang), format per 

comentaristes online contractats pel mateix govern. S’anomenen sarcàsticament així 

perquè el govern xinès els paga aproximadament 50 cèntims de iuan per cada comentari 

que publiquen a favor del Partit Comunista Xinès (MacKinnon, 2012: 85). D’aquesta 

manera, l’Exèrcit dels 50 cèntims és una eina per manipular el discurs públic. 
 
 El Partit dels 50 cèntims no només s’encarrega d’escriure comentaris patriòtics i 

progovernamentals als blogs, als fòrums i als xats, sinó també d’informar de les 
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desviacions polítiques de la societat (és a dir, d’aquells individus que no comparteixen 

l’ideal del govern xinès). Es calcula que a la Xina hi ha entre 250.000 i 300.000 

membres del Partit dels 50 cèntims (King, Pan i Roberts, 2013: 1). 
 
 D’altra banda, quant a la capa de l’autocensura, l’autocensura és una pràctica molt 

freqüent en les empreses, les quals s’autocensuren per evitar la pèrdua de beneficis d’un 

mercat tan gran com el xinès. Molts internautes, per la seva banda, també opten per 

autocensurar-se o, dit en altres paraules, per regular l’ús de la xarxa per por a ser vistos i 

a ser llegits. Aquesta “por” és fruit de la gran publicitat que s’ha fet sobre els casos 

d’internautes detinguts i condemnats, així com sobre les mesures dissuasives (Ollé, 

2016: 38). És evident, doncs, que la presència de la censura fomenta l’autocensura 

(Crandall et al., 2007: 1). Les autoritats xineses, per tant, utilitzen una combinació de 

propaganda, autocensura i repressió per tal de controlar les opinions publicades a la 

xarxa (Ollé, 2016: 36). L’escriptor bielorús Evgeny Morozov, de fet, considera que la 

censura, la propaganda i la vigilància constitueixen el que ell anomena la “trinitat de 

l’autoritarisme” (2011: 311). 
 
 Finalment, cal tenir també en compte els mètodes d’intimidació que empra l’Estat 

contra els dissidents i els periodistes. D’entre els més coneguts, destaquen els següents 

(Hung, 2012: 19): 

 
- Arrests, intimidacions i desaparicions de diversos dissidents (com, per exemple, 

Ai Weiwei, Gao Zhisheng, Chen Guangcheng i Liu Di, conegut amb el sobrenom 

de Stainless Steel Mouse). 

- Demanar als proveïdors de correus electrònics la informació del compte. El cas 

més representatiu d’aquesta imposició és el del dissident Shi Tao, que va ser 

empresonat durant deu anys perquè Yahoo! va entregar la informació dels 

registres del seu compte d’email al govern xinès. Va ser acusat de “filtrar secrets 

d’Estat”, tal com diu MacKinnon (2012: 190). 

- Piratejar els comptes de correu dels dissidents i periodistes. 

- Dur a terme l’anomenat spear-phishing, és a dir, estafar per correu electrònic amb 

l’objectiu d’aconseguir dades confidencials dels internautes. 
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Com s’ha pogut comprovar, la Xina compta amb nombrosos mecanismes de control i 

censura, que s’han anat sofisticant en els últims anys (Kissel, 2007: 248). Els costos 

financers han estat enormes i el govern xinès s’ha vist obligat a invertir molts diners en 

la compra i en el desenvolupament del software de filtratge, així com en la contractació 

de comentaristes online i de ciberpolicies (Zheng, 2013: 40). Però fins a quin punt és 

efectiu el sistema de control a la Xina? L’autor Zhiqun Zhu exposa la següent reflexió 

sobre la qüestió:  

 
“The Chinese authorities have made every effort to ensure that they have complete control over 

this new powerful communication technology. A central question is: How effective is the control? 

Can they really control the minds of 1.3 billion people? Can they really control the impact of the 

Internet on the historical transformation of the Chinese society? If their control is still effective at 

present, […] how much longer can this control last?” (Zhu, 2011: 234). 

 
 
5.3 Motius de control i censura 

 
Willy Lam 42 , ex editor del diari South China Morning Post, considera que la 

inestabilitat política i social de la Xina és una de les raons principals que expliquen el 

control d’Internet al país. La construcció del Great Firewall, doncs, és una mesura de 

defensa per evitar que es produeixi una major desestabilització a la República Popular 

Xinesa. D’aquesta manera, com diu l’autora Shirley Hung (2012: 3), l’estabilitat social i 

la preservació de les normes del Partit Comunista Xinès són fonamentals per als 

dirigents xinesos. A través de la censura, l’Estat vol garantir valors socials 

“saludables43”, eliminar la pornografia, castigar als estafadors i suprimir els punts de 

vista discrepants dels cultes religiosos, dels etnonacionalistes i dels reformadors 

democràtics (Esarey i Qiang, 2011: 299).  
  
 També cal tenir en compte que la legitimitat del Partit Comunista Xinès es basa 

en dos pilars: el nacionalisme i el desenvolupament econòmic. No resulta estrany, 

doncs, que el govern xinès consideri que la funció principal d’Internet sigui la de 

                                                
42 Informació extreta de la publicació del periodista Weiliang Nie: 

<http://www.bbc.com/mundo/ciencia_tecnologia/2010/03/100320_china_internet_control_censura_firew

all_jp.shtml>. 
43 En el context regulador xinès, l’adjectiu “saludable” és un eufemisme de “sense pornografia” i “sense 

delictes” (MacKinnon, 2012: 73). 
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fomentar el desenvolupament econòmic del país (Hung, 2012: 4), de manera que la 

xarxa és vista com un mitjà per garantir la prosperitat econòmica de la Xina. D’altra 

banda, el nacionalisme es manifesta indubtablement en la mateixa Internet xinesa 

(també anomenada Chinternet). En efecte, la xarxa xinesa té una personalitat pròpia que 

la distingeix de la Internet global. Així, les xarxes socials xineses —que s’assemblen 

força a les xarxes socials occidentals (com Facebook i Twitter)— es diferencien per la 

seva singularitat (Ollé, 2016: 35) i, a més de permetre la constant vigilància i censura 

d’Internet, serveixen per reforçar el nacionalisme xinès. 

 
Una altra raó que explicaria per què el govern xinès controla tan radicalment la xarxa 

seria la mateixa naturalesa d’Internet (Kissel, 2007: 256). En efecte, la xarxa té una 

naturalesa descentralitzada i oberta, fet que dificulta el control governamental i, alhora, 

proporciona un espai als ciutadans per participar en la política (Zheng, 2008: 133; Tai, 

2006: 259). Internet no només té poder en si mateixa, sinó que també atorga poder als 

internautes, pel fet que fa possible la comunicació i la informació instantània i facilita 

les mobilitzacions socials. També permet l’anonimat a l’hora d’accedir a la informació i 

de publicar-la, i això suposa que els usuaris puguin accedir als continguts “prohibits”. 

Per aquest motiu, el govern continua lluitant per acabar amb l’anonimat a la xarxa 

(Kissel, 2007: 258). En definitiva, els motius pels quals es controla i se censura la 

Internet xinesa són polítics, econòmics, socials i de seguretat nacional. 

 
 
5.4 Legislació del ciberespai xinès 

 
Pel que fa a les lleis que regeixen el ciberespai xinès, abans d’esmentar les més 

importants, cal especificar quina és la finalitat del govern a l’hora de regular la xarxa. 

Com explica l’autor Guosong Shao (2012: 30), els principals objectius són: promoure 

l’accessibilitat a Internet sense problemes; assegurar als ciutadans la llibertat 

d’expressió online; regular l’ordre de transmissió de la informació a Internet; promoure 

l’aplicació positiva i efectiva d’Internet, i garantir els drets i interessos dels ciutadans 

conferits per la Constitució i altres lleis, així com la seguretat de la informació de la 

xarxa i la seguretat de l’Estat. 
 
 Des de la popularització d’Internet als anys noranta, el govern ha promulgat 

nombroses reglamentacions per tal de controlar la xarxa (Zheng, 2013: 37). De fet, 
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segons l’autor Yongnian Zheng (2008: 67), el març de 1998, es va detenir per primera 

vegada una persona per haver utilitzat la Internet xinesa de manera “inadequada”. Es 

tractava de Lin Hai, enginyer informàtic de Xangai, el qual va ser acusat de subversió i 

sentenciat a dos anys de presó el juny de 1999, per haver facilitat 30.000 adreces de 

correu electrònic a la revista digital VIP Reference, la qual era prodemocràtica.  
 
 Els reglaments inclouen diversos aspectes de la governança d’Internet, com la 

infraestructura, el comerç electrònic, la propietat intel·lectual, la seguretat, la restricció 

dels continguts o bé les obligacions imposades als ciutadans, als ISPs (Internet Service 

Providers) i als ICPs (Internet Content Providers). Inicialment, el Partit Comunista 

Xinès va crear les reglamentacions d’Internet amb l’objectiu de controlar la connexió 

física a Internet. Però actualment el focus també és el control dels continguts, ja que 

més de seixanta disposicions regulen el tipus de contingut permès o prohibit a la xarxa. 

A més, cal recalcar que els reglaments són aplicats pels òrgans del govern local, 

provincial i nacional. De fet, almenys dotze departaments governamentals 

s’encarreguen de diferents aspectes d’Internet (Kissel, 2007: 233).  
 
 El 1996, es va formalitzar i explicitar el control de la informació de la xarxa, a 

través de la promulgació d’un reglament anomenat Provisional Regulations for the 

Administration of International Connection of Computer Information Network. Aquesta 

reglamentació, promulgada pel Consell d’Estat i considerada el primer intent de 

regulació d’Internet de la Xina (Shao, 2012: 30), prohibeix quatre categories de la 

informació produïda o transmesa en línia: la informació que pot perjudicar la seguretat 

nacional, la que divulga secrets d’Estat, la que pot ser una amenaça per a l’estabilitat 

social i la que promou material sexual (Zheng, 2013: 38). Durant aquest any, el Partit 

Comunista Xinès va bloquejar un centenar de llocs web, així com va blocar l’accés als 

diaris dels Estats Units i a les pàgines sobre Taiwan i Hong Kong (Kissel, 2007: 247). 
 
 El 1998, el Consell d’Estat va promulgar les Provisions for the Implementation of 

the Interim Provisions Governing the Management of Computer Information Networks, 

les quals impliquen que tant els usuaris com els ISPs (proveïdors d’Internet) són 

responsables dels continguts online il·legals. Aquestes disposicions constitueixen el 

segon esforç per controlar la Internet xinesa (Kissel, 2007: 235). 
 
 El 25 de setembre de 2000, el Consell d’Estat va emetre el “Reglament sobre les 

Telecomunicacions a la República Popular Xinesa”. A més, va anunciar que incloïa la 
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Internet xinesa com a part integral de les telecomunicacions, fet que suposava que 

també estigués sotmesa a les reglamentacions de les telecomunicacions. Posteriorment, 

es van introduir altres ordenances d’Internet, com les Administrative Provisions on 

Electronic Bulletin Service, les Interim Provisions on the Administration of Internet 

Publishing, les Administrative Provisions on Internet Audio-Visual Programs, les 

Interim Provisions on the Administration of Internet Culture, les Administrative 

Provisions on Internet News Service o bé les Interim Administrative Measures on the 

Registration of Internet Domains in China. Aquesta darrera va suposar una sèrie de 

restriccions sobre el registre del nom del domini (Shao, 2012: 30). 
 
 El 2000, a més, es va promulgar la Llei de Secrets d’Estat (State Secrets 

Protection Regulations for Computer Information Systems on the Internet). A partir 

d’aleshores, divulgar secrets d’Estat a Internet es va considerar un delicte (Kissel, 2007: 

236). El 2005, es van promulgar dues ordenances més: The Registration Administration 

Measures for Non-Commercial Internet Information Services i The Rules on the 

Administration of Internet News Information Services. Ambdues van suposar un 

enfortiment de les lleis d’Internet. Consegüentment, es van exigir certs requisits a l’hora 

de registrar els llocs web no comercials i es va controlar estrictament la publicació de 

continguts de caràcter informatiu (Kissel, 2007: 230). Aquestes noves disposicions es 

van centrar més directament en els nous usos d’Internet, com els blogs (Kissel, 2007: 

237).  

 
En definitiva, les lleis sobre el ciberespai xinès han anat evolucionant, especialment pel 

constant desenvolupament de les noves tecnologies (Kissel, 2007: 259). El Partit 

Comunista Xinès ha d’actualitzar constantment tant les lleis com els mètodes 

tecnològics si vol mantenir-se al dia en les noves tecnologies (Kissel, 2007: 261), de 

manera que és molt probable que d’aquí a uns anys les reglamentacions i els mètodes 

tecnològics hagin canviat. Internet dificulta la tasca de fer complir les lleis establertes 

(Zheng, 2008: 68), i els usuaris “sofisticats” a nivell tecnològic són un malson per al 

govern perquè són capaços de saltar-se les mesures de control (Kissel, 2007: 262).  
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6. Estudis de cas 

 
En aquest apartat, entrellaçaré les aproximacions teòriques sobre el fenomen de la 

Internet xinesa que he exposat anteriorment amb dos estudis de cas: el del Premi Nobel 

de la Pau 2010 Liu Xiaobo i el de l’accident ferroviari produït a la ciutat de Wenzhou 

(situada a la província de Zhejiang). He escollit aquests i no pas uns altres perquè són 

dos casos molt destacats d’actuació i resistència davant la censura xinesa, que tenen una 

naturalesa molt diferent i un resultat molt divers. A grans trets, mentre la figura de Liu 

Xiaobo mostra la severa repressió de l’activisme a la Xina, el xoc mortal de trens a 

Wenzhou evidencia el potencial de les xarxes socials xineses. 

 

6.1 Liu Xiaobo  

 
Liu Xiaobo (nascut el 28 de desembre de 1955 a Changchun, província de Jilin) és un 

cèlebre escriptor, crític literari i activista que lluita pels drets humans a la Xina. És un 

dels intel·lectuals44 que va participar de forma destacada a les protestes de Tiananmen 

de 1989. Va liderar el moviment democràtic i anticorrupció de la plaça de Tiananmen 

(Ollé, 2009: 44), fet que va suposar que fos arrestat i que passés vint-i-u mesos a la 

presó (Song, 2013: 214). Liu Xiaobo, que exercia de professor a la Beijing Normal 

University, també va ser acomiadat.  
 
 Malgrat les conseqüències, Liu no va deixar de banda la seva labor com a activista 

i el 1996 va ser novament arrestat per ser coautor d’una petició que demanava la 

destitució de Jiang Zemin —que en aquell moment era el Secretari General del Partit 

Comunista Xinès. Liu estava en contra del sistema de partit únic xinès i ho va 

manifestar a través d’aquesta petició. La seva coautoria va ser vista com una violació de 

la Constitució Nacional (Song, 2013: 214). Per aquest motiu, va ser internat durant tres 

anys en un camp de reeducació a través del treball (Kelly i Reid: 1998: 109). 
 
 Dos dies abans de la publicació de la famosa “Carta 08”, és a dir, el 8 de 

desembre de 2008, Liu va ser arrestat a casa seva (a Pequín), i el 25 de desembre de 

2009 va ser sentenciat a onze anys de presó per incitar a la subversió contra el poder de 
                                                
44 L’astrofísic Fang Lizhi i l’escriptora Dai Qing van ser altres intel·lectuals que van participar en 

posicions destacades a les manifestacions fetes el 1989 a la plaça de Tiananmen, tal com explica el 

periodista Daniel Méndez al mitjà digital ZaiChina. Vegeu el següent enllaç: 

<http://www.zaichina.net/2010/06/04/mitos-y-verdades-de-tiananmen/>. 
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l’Estat (Song, 2013: 214). El 10 de desembre de 200845 es va publicar la “Carta 08”, 

firmada per Liu Xiaobo i altres intel·lectuals xinesos. Es tractava d’un manifest a favor 

de la democràcia (MacKinnon, 2012: 72), que reclamava una reforma política i jurídica 

i una major protecció dels drets humans. La Carta 08 articula sis principis fonamentals: 

la llibertat, els drets humans, la igualtat, el republicanisme, la democràcia i l’ordre 

constitucional (Potter, 2014: 120). Es va inspirar en la Carta 77 txecoslovaca, firmada 

l’1 de gener de 1977 (Potter, 2014: 119). Els dos manifestos comparteixen el fet que 

reclamaven el respecte dels drets humans i que van ser firmats per força dissidents: la 

Carta 77 va comptar amb 243 signatures (Snyder, 2011: 70) i la Carta 08, el desembre 

de 2008, amb 303 i a finals de gener de 2009 amb 8.100 (Potter, 2014: 124). 
 
 Tot i que va rebre un gran suport, la Carta 08 no va ser ben vista pel govern xinès. 

Els autors Jean-Philippe Béja, Fu Hualing i Eva Pils (2012: 171), basant-se en l’article 

“Will Charter 08 Follow the Same Trajectory as Charter 77?” d’Anne Marie Morris, 

expliquen que tot i que el govern s’ha esforçat a filtrar la Carta 08 del ciberespai xinès i 

a tancar i eliminar qualsevol discussió o menció, és força fàcil accedir online al 

manifest. A més, el tancament d’alguns blogs no ha suposat que se’n deixin de crear 

d’altres.  
 
 El 2010, Liu Xiaobo va guanyar el Premi Nobel de la Pau, però les autoritats 

xineses no li van permetre assistir a la cerimònia, celebrada a Oslo (Noruega), i recollir 

el seu guardó. El Comitè va decidir col·locar una cadira simbòlicament buida amb el 

diploma i la medalla del premi per representar Liu. La notícia va ser censurada i 

bloquejada al ciberespai xinès i va ser silenciada46 als mitjans tradicionals, als fòrums i 

a les principals pàgines web. Sina Weibo també va ser censurat i les companyies de 

telèfons mòbils van prohibir l’enviament de missatges que continguessin “Liu Xiaobo” i 

“Premi Nobel”. Els ciutadans, però, no es van quedar de mans plegades i van idear 

altres maneres d’al·ludir a Liu a la xarxa com, per exemple, a través de la publicació 

d’imatges de cadires buides47, que es van convertir en un símbol representatiu de Liu. 

                                                
45 El 10 de desembre de 2008 es va celebrar el 60è aniversari de la Declaració Universal dels Drets 

Humans (Potter, 2014: 119). 
46 Informació extreta de la publicació de Daniel Méndez a ZaiChina: 

<http://www.zaichina.net/2010/10/11/premio-a-liu-xiaobo-reacciones-en-internet/>. 
47 Informació extreta de la publicació de Daniel Méndez a ZaiChina: 

<http://www.zaichina.net/2010/12/10/una-silla-vacia-para-el-nobel-de-la-paz-liu-xiaobo/>. 
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Els internautes van publicar a Internet fotografies de les seves cadires buides, i alguns 

van canviar la seva imatge de perfil de les xarxes socials per una imatge d’una cadira 

buida.  
 
 La condemna de Liu Xiaobo és una de les moltes condemnes que han patit els 

activistes a la Xina. El cas de Liu, que és un dels principals dissidents polítics xinesos, 

posa sobre la taula diverses qüestions: en primer lloc, com diu Ollé (2009: 164), la Carta 

08 constitueix un desafiament polític consistent i articulat (a banda dels avalots 

tibetans), que emergeix des de la repressió feta a la plaça de Tiananmen el juny de 1989. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Durant la cerimònia del Premi Nobel de la Pau 2010, el Comitè va col·locar una cadira simbòlicament 

buida per representar el guardonat Liu Xiaobo, absent per estar empresonat // Font: Marta B. Haga 

(Flickr). 

 
 
 
 En segon lloc, s’evidencia el caràcter tancat del sistema polític xinès, perquè 

malgrat la pressió internacional i l’impacte mediàtic de Liu i el seu Premi Nobel —un 

impacte que s’explica, en part, perquè es tracta d’un esdeveniment històric per a la 

Xina—, les autoritats continuen pensant que és un “criminal” i que, com a tal, ha de 

continuar tancat a la presó de Jinzhou (situada a la província de Liaoning). Així doncs, 

com explica MacKinnon (2012: 233), la dissidència política és considerada un “crim” a 

la Xina. 
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 Tampoc va fer canviar d’opinió al govern el fet que Barack Obama48, president 

dels Estats Units, i que el Dalai Lama demanessin l’alliberació de Liu. De fet, les 

autoritats xineses van dur a terme una campanya49 per evitar que Liu fos escollit i, fins i 

tot, es van reunir amb els principals polítics noruecs i els van advertir que l’elecció de 

l’activista xinès perjudicaria les relacions entre la Xina i Noruega. Tot i això, la jugada 

li va sortir malament al govern en doble sentit: d’una banda, perquè Liu va ser finalment 

escollit com a guanyador; d’altra banda, perquè la repressió no va frenar ni l’activisme 

ni la dissidència política, sinó tot al contrari. L’activisme s’està expandint i cada vegada 

hi ha més persones que lluiten pels drets humans a la Xina. 
 
 En tercer lloc, és molt difícil silenciar-ho tot a la xarxa i ho és encara més si es 

tracta d’un cas com el de Liu Xiaobo. El poder actual del govern xinès és innegable, 

però el d’Internet també. La xarxa és immensa, fins a tal punt que constitueix una “selva 

tropical digital” —en paraules de MacKinnon (2012: 296)— i cada vegada resulta més 

difícil controlar-la, tal com exposa l’autor Zhiqun Zhu (2011: 234).  
 
 En quart lloc, la figura de Liu revela la força de l’activisme a la Xina i demostra 

que Internet és una eina eficaç en mans dels activistes per denunciar les injustícies 

(MacKinnon, 2012: 47). Tot i que va ser detingut el 1989, el 1996 i el 2008, Liu ha 

continuat lluitant per aconseguir un sistema democràtic a la Xina i el respecte dels drets 

humans. La lluita de Liu també s’ha d’entendre com una lluita per aconseguir la 

ciberllibertat al seu país. De fet, ha escrit diversos articles sobre la qüestió del respecte 

dels drets humans online. A la Xina, per tant, no només es violen els drets humans 

(especialment el dret a la llibertat d’expressió), sinó també els drets digitals. Prova 

d’això és el cas de Liu, empresonat per expressar les seves idees i per reclamar un 

sistema democràtic a la República Popular de la Xina. 
 
 En cinquè i últim lloc, l’empresonament de Liu Xiaobo, el qual actualment té 61 

anys, ha generat diverses iniciatives a favor de la seva alliberació, com la pàgina Free 

Liu Xiaobo a Facebook. També cal destacar el paper del Comitè Internacional de Suport 

a Liu Xiaobo —format pels guanyadors del Premi Nobel de la Pau Desmond Tutu, 

Shirin Ebadi, Jody Williams, Mairead Maguire i Betty Williams—, que ha denunciat 
                                                
48 Informació extreta de la publicació escrita per l’ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF). Vegeu el 

següent enllaç: <https://rsf.org/es/noticias/censura-vergonzosa-del-premio-nobel-de-liu-xiaobo>.  
49 Informació extreta de la publicació del corresponsal David Jiménez al diari El Mundo. Vegeu el 

següent enllaç: <http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/08/internacional/1286532547.html>. 
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l’empresonament50 de Liu. No s’han d’oblidar tampoc les tasques de les organitzacions 

Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), Front Line Defenders i PEN 

International, les quals han demanat també l’alliberament de l’activista. Tot plegat 

demostra que l’impacte de l’activisme xinès ha tingut ressò i suport a nivell 

internacional, i que malgrat els esforços dels activistes i dissidents, ara per ara, no s’ha 

produït cap transformació política. Les protestes a la Xina, en termes de Hung (2012: 3), 

rarament han propiciat canvis significatius al país.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Un grup de manifestants reclamant l’alliberament de l’activista xinès Liu Xiaobo, durant una 

manifestació feta el 2010 a Hong Kong // Font: lloc web Global Greens.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                
50 El periodista Aitor Hernández-Morales, al diari El Mundo, va exposar que el president del Comitè 

Noruec, Thorbjørn Jagland, va recordar durant la cerimònia del Premi Nobel de la Pau 2010 que l’última 

vegada que se li va prohibir al guardonat i a la seva família recollir el premi va ser durant l’any 1935, 

quan Adolf Hitler no va permetre que el pacifista alemany Carl von Ossietzky assistís a l’acte. Vegeu el 

següent enllaç: <http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/10/internacional/1291983524.html>.  
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6.2 Accident ferroviari a Wenzhou 

 
El 23 de juliol de 2011, cap a les 20.30 hores, dos trens d’alta velocitat (el D301 i el 

D3115) van xocar en un viaducte proper a la ciutat xinesa de Wenzhou, situada a la 

província de Zhejiang. L’accident d’aquests trens bala va causar 39 morts i 200 ferits51, 

així com la caiguda de diversos vagons. Els fets es van produir el juliol, un mes en el 

qual la Xina inaugurava la línia d’alta velocitat Pequín-Xangai. La nova línia, estrenada 

l’1 de juliol de 2011, es va crear ràpidament i va tenir alguns problemes de 

funcionament. Per aquest motiu, va ser criticada i titllada de poc segura i, fins i tot, van 

sorgir sospites sobre la data d’inauguració, tal com va explicar el diari espanyol ABC52, 

perquè va ser inaugurada l’1 de juliol, el mateix dia en què es va fundar el Partit 

Comunista Xinès el 1921. En aquell moment, se celebrava el 90è aniversari del Partit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Seqüència de la caiguda dels vagons a una alçada de 30 metres, a Wenzhou // Font: diari The Telegraph. 

 

Davant l’escàndol, el Ministeri del Ferrocarril va intentar cobrir literalment 

l’incident enterrant ràpidament el tren estavellat. Però no va servir de res perquè en 

                                                
51 Les xifres han estat extretes de la publicació del periodista Daniel Méndez a ZaiChina: 

<http://www.zaichina.net/2011/07/25/polemico-accidente-de-tren-en-china/>. 
52 Vegeu la publicació del corresponsal Pablo M. Díez al diari ABC: 

<http://www.abc.es/20110630/internacional/abci-china-tren-velocidad-201106300551.html>. 
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menys de 48 hores es van publicar gairebé 5 milions de comentaris a Sina Weibo (el 

servei de microblogging53 més utilitzat a la Xina), i les imatges dels trens estavellats van 

córrer com la pólvora per la xarxa. L’accident es va tornar viral a Internet i, en tan sols 

cinc dies, es van publicar 10 milions d’entrades a Sina Weibo, 90.000 missatges a 

diferents fòrums i 53.000 entrades a diversos blogs. Les xifres evidencien, doncs, l’alta 

participació dels internautes a la xarxa. Els mitjans tradicionals, per la seva banda, van 

difondre unes 18.000 notícies sobre el desastre a Wenzhou (Hassid, 2016: 133).  
 

Com esmenta MacKinnon (2012: 84), els internautes van utilitzar Sina Weibo 

per publicar missatges sobre l’incident, així com per criticar la mala gestió 

governamental i la corrupció que hi havia al darrere. El govern, veient les protestes i la 

ràbia online dels ciutadans, va decidir silenciar tots els mitjans de comunicació 

professionals i va exigir a les empreses d’Internet i a les xarxes socials que controlessin 

i censuressin els comentaris crítics. La repressió en línia va suposar que les protestes es 

traslladessin fora de la xarxa. La Internet xinesa, per tant, és una plataforma d’expressió, 

però no en la seva totalitat perquè està sotmesa al govern xinès. 
 
 El desastre succeït a Wenzhou posa de manifest la potència de les xarxes socials 

i la poderosa influència dels internautes, així com evidencia que Internet atorga poder 

als internautes en un país tan autoritari com la Xina. En efecte, els milions de 

comentaris que van circular pel ciberespai no només van tenir efecte en la mateixa 

xarxa, sinó fora d’aquesta. L’onada de protestes va generar una gran pressió sobre el 

govern xinès, fins a tal punt que el Consell d’Estat, dirigit per Wen Jiabao en aquell 

moment, es va veure obligat a publicar un informe en què s’afirmava que la causa de 

l’accident va ser una “mala gestió” (Dong, Kriesi i Kübler, 2016: 19). A més, tant Liu 

Zhijun (Ministre de Ferrocarrils) com Zhang Shuguang (un dels enginyers en cap de la 

línia Pequín-Xangai) van ser destituïts del seu càrrec i investigats per presumpta 

corrupció. I Long Jing54, que era el director i subdirector de l’oficina de ferrocarril de 

Xangai, també va ser acomiadat. De fet, es creu que Zhang Shuguang comptava amb 

280.000 milions de dòlars a l’estranger, tal com va precisar el periodista Daniel Méndez 

                                                
53 El microblogging consisteix en la publicació de missatges breus. Sina Weibo i Twitter, per exemple, 

són dos serveis de microblogging. El terme “Weibo”, de fet, es tradueix com a “microblog” (Goldkorn, 

2012: 183). 
54 Informació extreta de la publicació de Daniel Méndez a ZaiChina. Vegeu el següent enllaç: 

<http://www.zaichina.net/2011/07/25/polemico-accidente-de-tren-en-china/>. 
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al mitjà digital ZaiChina55. Les autoritats xineses, com assenyala Méndez56, tenen un 

problema de credibilitat perquè quan ocorren fets de la talla de l’accident de Wenzhou, 

els ciutadans no es creuen les paraules del govern.  
 
 L’incident ferroviari, que es va convertir en quelcom controvertit i mediàtic (igual 

que el cas de Liu), demostra que Internet fomenta el periodisme ciutadà57 —anomenat 

també periodisme de carrer o periodisme participatiu—, i facilita les protestes i les 

mobilitzacions socials (Yang, 2009: 3). Intel·lectuals, periodistes, bloggers i ciutadans 

van emprar Sina Weibo per llançar invectives contra la corrupció que s’amagava darrere 

de l’accident. Per exemple, Han Han58, un dels bloggers més influents del país, va 

criticar la gestió de l’accident que va fer el govern i el tracte que van rebre els ciutadans 

per part d’aquest. D’aquesta manera, els internautes no només van contribuir a 

denunciar el que estava passant, sinó que també van trencar amb la desinformació, que 

és una conseqüència del constant control i censura de la xarxa. No obstant això, arran 

del desastre a Wenzhou, es va implantar una mesura entre febrer i març de 2012, que 

consistia a obligar els serveis de microblogs a identificar els seus usuaris a través del 

document nacional d’identitat (Méndez, 2013: 23). 

 
Aquest estudi de cas ha demostrat també que Sina Weibo ha transformat per complet la 

relació i la interacció entre el govern i els ciutadans, i ha obert una línia directa de 

comunicació entre ambdós (Esarey i Qiang, 2011: 299). Internet ha trencat amb la 

monopolització de la informació per part del règim comunista (Zheng, 2008: 133), i ha 

facilitat la generació de debats públics. També s’ha fet palès que els microblogs (i 

també els blogs) compten amb més llibertat que no pas els diaris a l’hora de desafiar la 

línia política oficial (Esarey i Qiang, 2011: 308), i que Internet fa possible la informació 

i la comunicació instantània (Kissel, 2007: 256), per la qual cosa dificulta la tasca 

censuradora i controladora del govern. De totes maneres, cal recordar que estem parlant 
                                                
55 MÉNDEZ, Daniel (2011) “¿Por qué los chinos están tan cabreados con el accidente de tren?”, ZaiChina 

[en línia]. URL: <http://www.zaichina.net/2011/08/01/¿por-que-los-chinos-estan-tan-cabreados-con-el-

accidente-de-tren/>.  
56 Ibíd. 
57 El blogger Zhou Shuguang, que escriu sota el pseudònim de Zola, és un destacat exemple de 

“periodista ciutadà” (MacKinnon, 2012: 50). 
58 Informació extreta de la publicació de Daniel Méndez a ZaiChina: 

<http://www.zaichina.net/2011/08/05/china-exceso-de-velocidad/>.  
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d’un accident del 2011 —i en el cas de la condemna de Liu, del 2009—, i la censura i el 

control que exerceixen actualment les autoritats xineses és molt més dura que no pas la 

de fa uns anys.  

 
 
7. L’auge de l’activisme online a la Xina 

 
L’activisme online cada vegada té més pes a la Xina actual i la seva importància és 

inqüestionable. No obstant això, aquest treball està centrat en el control i la censura de 

la Internet xinesa. Per aquest motiu, en aquest apartat, faré quatre pinzellades sobre el 

fenomen de l’activisme a la xarxa. 
 
 L’autor Guobin Yang defineix el ciberactivisme com les lluites relacionades amb 

Internet, i sosté que és un concepte que s’ha d’entendre com el resultat de múltiples 

forces (tecnològiques, culturals, socials, econòmiques i polítiques) (2009: 1). D’aquesta 

manera, segons Yang (2009: 7), l’activisme en línia interactua amb el poder de l’Estat, 

la cultura, el mercat, la societat civil i el transacionalisme. 
 
 L’activisme a la xarxa és una part integral del nou activisme ciutadà i el seu 

origen el trobem a les protestes de 1989 fetes a la plaça de Tiananmen (Yang, 2009: 28). 

El 1995, es va crear el primer Bulletin Board Systems (BBS o Sistemes de Taulons 

d’Anuncis electrònics) i es va convertir en l’espai central dels activistes (Yang, 2009: 

29). Actualment, aquest col·lectiu també pot fer servir blogs, microblogs (com Sina 

Weibo) i fòrums. Cal dir, però, que no totes les protestes i reivindicacions online han 

passat del món virtual al món físic (Yang, 2009: 31).  
  
 L’autor Zixue Tai, basant-se en Graham Meikle59 (professor de la Universitat de 

Westminster), indica que l’activisme online presenta diverses formes, com el 

hacktivisme (concepte que sorgeix de la unió dels termes “hacker” i “activisme”), el 

culture jamming (anomenat també sabotatge o interferència cultural) o bé els anomenats 

virtual sit-ins (2006: 259). 
 
 A grans trets, els hacktivistes són activistes polítics i socials que utilitzen 

tècniques pròpies dels hackers per protestar a la xarxa, de forma legal o il·legal 

(Garaizar Sagarminaga, 2004: 10). El concepte de culture jamming o cultura de la 
                                                
59 MEIKLE, Graham (2002) Future Active: Media Activism and the Internet, Routledge: Nova York.  
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interferència, en canvi, fa referència a un moviment de resistència a la comercialització 

de la societat mitjançant accions de guerrilla. Tracta d’instal·lar-se als mitjans de 

comunicació de manera clandestina, produint missatges crítics basats en els sistemes de 

signes i codis que utilitzen els mitjans. Les paròdies publicitàries o els happenings són 

exemples de culture jamming (Pacheco Rueda, 2009: 66). D’altra banda, pel que fa als 

virtual sit-ins, es tracta d’un mètode que consisteix a “inundar” un lloc web amb una 

gran quantitat de dades, per tal de saturar-lo o alentir-lo (Joyce, 2010: 109). 

 
El paper dels activistes a la xarxa ha tingut (i continua tenint) un gran impacte a nivell 

polític i social. Internet no només facilita la creació i la difusió d’informació per part 

d’individus i grups socials, sinó que també fomenta la construcció de xarxes d’activisme 

disperses pel món físic (Tai, 2006: 255). El caràcter descentralitzat del ciberespai, sens 

dubte, ha atorgat poder a tots aquells que lluiten per canviar la situació política i social 

de la Xina. 
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8. Conclusions  

 
En el marc teòric d’aquest treball, vaig exposar dos corrents de pensament sobre 

l’impacte o la naturalesa d’Internet: els ciberutòpics (aquells que creuen que Internet 

fomenta la democràcia i la llibertat) i els ciberpessimistes (els quals consideren que 

Internet facilita als governs autoritaris la repressió i la vigilància). Una de les meves 

hipòtesis inicials era, precisament, la idea que la Internet xinesa allibera i, alhora, 

oprimeix. I aquesta hipòtesi, sens dubte, ha quedat demostrada. La xarxa permet noves 

maneres de comunicar-se, d’informar-se, de participar en la realitat social i política i 

d’interactuar amb el govern, i no només és una plataforma d’expressió, sinó també de 

mobilització social i de protesta contra les injustícies. Així, s’ha evidenciat una altra 

hipòtesi que havia formulat, que era la idea que la Internet xinesa ha transformat la vida 

social i cultural dels ciutadans.  
 
 La xarxa ha propiciat una societat més oberta i informada, però alhora més 

manipulable i més controlada, i més fàcil d’intoxicar, de manera que Internet 

proporciona una gran quantitat d’informació als ciutadans, però no assegura la veracitat 

ni la qualitat dels continguts. Internet ha jugat un paper important en diversos casos de 

revoltes, però no ha estat pas determinant, i en algunes ocasions simplement ha 

propiciat revoltes ràpides i espontànies, però desorganitzades i fàcilment manipulables. 

El caràcter obert de la xarxa no ha suposat que la Xina es transformi en un règim 

democràtic i, per tant, no ha provocat cap canvi polític.  
 
 La Internet xinesa és una espasa de doble tall. És un mal necessari per al govern, 

perquè tot i que dificulta el control dels internautes és una eina de modernització i de 

desenvolupament econòmic. S’evidencia, doncs, que la xarxa és fonamental en l’àmbit 

polític, econòmic i tecnològic, i que el govern xinès fa un ús estratègic d’Internet, ja que 

l’empra amb l’objectiu d’aconseguir un major poder econòmic. Internet és un autèntic 

negoci i la Xina n’obté grans beneficis.  
 
 D’altra banda, és indiscutible que el sistema de censura xinès és un dels més 

sofisticats i avançats a nivell mundial, però també s’ha de tenir en compte el poder dels 

internautes i el de la mateixa Internet xinesa. Els mecanismes de control i censura han 

anat evolucionant, però al mateix temps molts usuaris han utilitzat eines més 

sofisticades i han aconseguit “saltar” la Gran Muralla virtual.  
 



Treball de Fi de Grau                                    La Gran Muralla virtual: control i censura d’Internet a la Xina 
 

 51 

 He pogut comprovar també que el govern xinès controla i manipula 

ideològicament els ciutadans a través d’Internet i, alhora, els manté desinformats de fets 

que haurien de conèixer. A la Xina, es violen constantment els drets a la llibertat 

d’expressió, a la privacitat i a la informació. El Premi Nobel de la Pau 2010 Liu Xiaobo 

va ser empresonat simplement per expressar la seva opinió, i el periodista i dissident Shi 

Tao va acabar també a la presó perquè el govern va accedir (gràcies a Yahoo!) a la 

informació dels registres del seu compte d’email. 

 
En conclusió, resulta contradictori que un govern que vol assolir el màxim potencial 

d’Internet apliqui, al mateix temps, severes mesures de control a la xarxa que sufoquen 

la llibertat online. Tot i això, el nombre d’internautes a la Xina no ha deixat de créixer i 

el sector crític de ciutadans, que lluita per canviar la situació del país, cada vegada 

s’eixampla més. La Xina actual, repleta de paradoxes i immersa en un procés de canvi 

constant, presenta una complexitat extraordinària.  
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Figura 1. Disseny del Panòptic de Jeremy Bentham, elaborat al segle XVIII // Font:  lloc web 
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gener de 2016, que mostra l’edat dels usuaris d’Internet durant el 2014 i el 2015 // Font: CNNIC. 
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