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1. Introducció. 

 

L'objectiu d’aquesta presentació és donar una visió del que representa aproximar-se al pensament 

de la Xina, amb una tradició de cinc mil anys i introduir alguns termes relacionats amb la 

cosmologia de la Xina antiga. S’indicaran algunes orientacions per accedir a les fonts i 

s’introduiran idees fonamentals.  

Es parla de Pensament Oriental per evitar parlar de Filosofia. Hi ha qui nega que hi hagi 

Filosofia fora de la tradició desenvolupada a partir del món Grec.  

A l’imaginari popular el pensament xinès no té més profunditat que la d’alguns tipus de creences 

espirituals o bé folklòriques.  

El recorregut del pensament antic xoca amb el prejudici del pensament modern, el qual no té en 

compte que la forma de pensar a Occident ha tingut característiques similars: pensament no 

conceptual, pensament analògic i pensament vinculat al sentiment espiritual.  

Els pensadors de la Xina van fer el salt del pensament màgic al pensament racional i van afrontar 

problemes epistemològics, lògics, físics, metafísics, ètics i polítics. En l’àmbit tecnològic van 

realitzar els principals descobriments que han fet avançar la civilització.  
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2. Història de la Xina 

 

Cal situar de quina època estem parlant, estem parlant d’idees que són de l’Edat Antiga de la 

Xina, és a dir del període, arrelat a la prehistòria, en què els homes comencen a emprar 

l’escriptura. 

En la Història Antiga distingirem tres èpoques, una mítica, un altre en la que governen els reis a 

territoris independents i finalment la constitució de l’imperi que va comportar la unificació de tot 

el territori de l’ètnia Han. 

En l’època mítica es parla dels Tres Augusts i dels Cinc Emperadors, la seva denominació pot 

variar d’unes fonts a altres. Tenen característiques sobrenaturals i se’ls hi atribueix la creació de 

la humanitat i dels invents que van fer possible la civilització: la caça, el foc, la domesticació 

dels animals i l’agricultura. 

Les restes arqueològiques més antigues de la Xina fan coincidir la Cultura Longshan amb 

l’època dels Cinc emperadors, aprox. el 3000 a.n.e., període que coincidiria amb el de la primera 

ciutadella de Troia [2920-2450 a.n.e.] al Neolític tardà. Aquesta cultura es va desenvolupar a la 

riba del Riu Groc, conreava el mill, i coneixia la domesticació i cria de l’ovella, la cabra, el porc 

i el cuc de seda. Emprava estris de ceràmica. En Aquesta època se situa a l’Emperador Groc. 
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La Dinastia Xia és la primera que figura als registres històrics tot i que no hi ha evidències 

escrites. Correspondria a la Cultura Erlitou, aprox. el 1800 a.n.e i seria contemporània del Palau 

de Cnossos [del 1900 a.n.e.] S’atribueix al Gran Yu, el fundador de la dinastia, el control de les 

avingudes dels rius amb la construcció de canals i el consegüent increment de la producció 

agrícola. 

L’època històrica, és a dir documentada, s’inicia amb la dinastia Shang que va durar del 1600 al 

1046 a.n.e., període en el qual van atacar el Pobles del Mar les ribes de la Mediterrània i a qui 

s’enfrontà Ramsés III [que va viure del 1184 al 1153 a.n.e.] L’evidència d’escriptura és en ossos 

i petxines de tortuga a les que s’escrivien: les consultes a l’oracle, la resposta i el resultat. Es 

reverenciava als ancestres i a animals totèmics. L’esperit totpoderós era el cel. Disposaven de 

carros amb rodes i vivien de la caça i l’agricultura.  

A la dinastia Shang la va succeir la dinastia Zhou del 1046 al 256 a.n.e. i donat que els Shang 

governaven per vinculació amb la divinitat i els Zhou veneraven els mateixos déus, va concebre 

el concepte del Mandat del Cel pel qual el governant ho feia amb el favor del cel i si es perdia 

aquest favor, ja no tenia dret a governar. Aquesta època va coincidir amb la Grècia clàssica i 

l’època hel·lenística. 

Durant el regnat d’aquesta dinastia hi ha el període de Primaveres i Tardors en el que es van 

produir els escrits de Confuci i Laozi. 

A la dinastia Zhou la succeeix la dels Qin amb el Primer Emperador de la Xina, enterrat a Xian, 

que va unificar: el territori, pesos i mesures, l’escriptura i va consolidar la Gran Muralla. 
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2.1. Legitimitat 

 

En l’època dels Shang es creia en una divinitat totpoderosa per sobre dels homes, els esperits de 

la natura i els avantpassats, 帝 Di. Els darrers sobirans dels Shang es van atribuir aquesta 

categoria. El sobirà era l’únic que podia interpel·lar la divinitat per interpretar la voluntat dels 

ancestres i era sobirà per llinatge diví. 

Amb motiu del derrocament dels Shang per part dels Zhou se substitueix la jerarquia dels 

avantpassats per la de l’ordre de la natura que depèn del Cel i la relació entre la divinitat i el 

sobirà pel Mandat del Cel. 

La Mitologia de la Xina antiga és molt escassa. La Mitologia actual es deu a la influència del 

Budisme i es desenvolupa a partir de l’època dels Han, això pot ser degut al fet que no es va 

crear una èpica, perquè no els hi importaven tant les gestes com l’estat de les coses, per aquesta 

raó van passar ràpidament a substituir-la per una Cosmologia. 

A la Xina els avantpassats i el llinatge tenen una importància tal que la condemna més severa en 

l’època imperial era la massacre de nou generacions. Els nou graus de parentiu van suposar 

obligacions legals i socials i 50 termes diferents per referir-se a cadascun dels parents. 
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A partir dels Zhou s’escampa la idea que el governant ho fa pel Mandat del Cel [天命 tiānmìng] 

i el Mandat del Cel és mantenir l’harmonia. Quan el desordre moral del governant es traspassa al 

món, el món està legitimat per cercar un altre fill del Cel. 

El món és tot el que hi ha sota el cel [天下 tiānxià] i els Han eren el centre del món. Les idees de 

tianming i de tianxia encara són criteris de legitimitat avui en dia. 

 

 

3. Fonts 

 

3.1. Fonts secundàries 

 

3.1.1. El Pinyin 

 

Si volem llegir algun llibre o article de la Xina és convenient tenir una noció del sistema de 

transliteració del llenguatge escrit.  
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L’idioma escrit a la Xina està format per grafemes que representen paraules i s’anomenen 

logogrames.   

El pinyin és la transcripció del so amb el qual es pronuncia un caràcter en l’idioma parlat del 

grup cultural Han a caràcters de l’alfabet occidental. El pinyin va ser adoptat per la Xina l’any 

1958, abans hi havia altres sistemes de transliteració, la implantació internacional es pot situar a 

partir de l’any 2000. 

Si veiem escrit qigong, s’ha de pronunciar ‘txikung’ i no com està escrit que és el que faríem si 

es tractés de castellà o català. 

 

 

3.2. Fonts primàries 

 

3.2.1. 說文解字 Shuōwén Jiězì  

 

El Shuowen, Comentari de caràcters simples i explicació de caràcters compostos, és un 

diccionari compilat a la dinastia Han, a finals del s II a.n.e. que recull 9.353 caràcters i més de 
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1.163 variants. Va ser la primera obra a analitzar l’origen i l’estructura dels caràcters i 

organitzar-los per seccions. 

A la Xina, pel que fa al llenguatge parlat, hi ha 12 llengües sinó-tibetanes, a més del xinès 

estàndard, aquestes llengües en general són inintel·ligibles. 

El llenguatge parlat només té unes 400 síl·labes i està ple d’homòfons, en lloc d’evolucionar cap 

a un llenguatge alfabètic ho va fer multiplicant el nombre de caràcters. Cada caràcter es 

correspon amb una síl·laba i una paraula pot tenir diferents caràcters.  

Pel que fa al llenguatge escrit, el darrer Diccionari de Variants de Caràcters Xinesos, publicat 

l’any 2004, recull 106.230 caràcters.  

Els anys 50 es va disposar com sistema d’escriptura oficial a la Xina continental l’escriptura 

simplificada, de la qual la revisió de l’any 2013 estableix 8.105 caràcters. 

Finalment, per aprovar el nivell més alt de l’examen oficial de xinès per a parlants no nadius, és 

necessari conèixer 2.663 caràcters. 

 

 

3.2.2. 史記 Shǐjì; Registres del gran historiador, Sima Qian 

 



 
 

10 
 

El Sima Qian, anomenat Registres del gran historiador, va ser escrit el s II a.n.e. i recull la 

història de la Xina des del mític Emperador Groc, des de l’any 2600 a.n.e.,  fins a la seva època.  

L’obra està escrita amb un mètode periodístic, es va recollir informació a partir d’antics escrits i 

es van contrastar els rumors i les llegendes en viatges. 

La seva obra reflexa el que coneixia i creia la gent d’aquell temps sobre els seus avantpassats.  

Donat que va ser el primer text historiogràfic sistemàtic, va tenir molta importància en altres 

obres. 

 

 

3.2.3. 道藏 Dàozàng; Cànon taoista 

 

Les fonts primàries del taoisme es troben en el Cànon taoista [道藏 Dàozàng, Tresor del Tao]. El 

Cànon taoista és la compilació de tots els texts que tenien a veure amb el pensament taoista o 

amb pràctiques taoistes. La primera es va fer al s V. Aquest Cànon va desaparèixer a causa de 

Guerres i revoltes i fou compilat de nou. La darrera versió que es conserva és del s XV, període 

de la dinastia Ming, i consta d’uns 5.000 texts. 
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El Cànon taoista conté els texts clàssics, Daodejing, Zhuangzi, Huainanzi  i molts texts esotèrics,  

de forma desordenada. Això, junt amb el caràcter fortament pragmàtic de l’idioma, a causa de la 

manca d’inflexió, fa molt difícil la seva comprensió. 

 

 

4. Pensament antic i clàssic de la Xina 

 

Sima Qian, al s II a.n.e. va agrupar les escoles de pensament en Sis: L’Escola del Tao o taoisme 

quines obres principals són el Laozi o Daodejing i el Zhuangzi. Zhuang és el nom del savi al qual 

s’atribueix l’obre, zi vol dir mestre. Zhuangzi vol dir mestre Zhuang. Els texts clàssics de la Xina 

no són d’un sol autor sinó que solen aplegar sota un títol una col·lecció de texts d’una escola, 

escrits per diferents autors i en diferents èpoques.  En el cas del Zhuangzi es considera que 

només són originals els primers 6 capítols. El concepte d’escola en aquells temps no te a veure 

amb el dels Pitagòrics o l’Acadèmia o el Liceu, és una agrupació feta artificialment. 

L’Escola dels lletrats o Rujia a la que hi ha els mestres Confuci i Menci. L’Escola del Yin-yang 

[Zou Yan, Huangdi Neijing] centrada en la Filosofia de la Natura i la Medicina. L’Escola dels 

noms [Mingjia, Gong Sun Long Zi] amb obres sobre lògica i les escoles de les lleis [Fajia, Han 

Fei Zi] i de Mozi amb propostes polítiques absolutistes. 
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El Budisme, que es va originar a l’Índia entorn el s V a.n.e., va penetrar a la Xina a partir del s II 

a.n.e. però les primeres traduccions i monestirs es daten al s II, amb la dinastia Han. 

A més d’aquestes grans corrents de pensament, els lletrats Confucians van realitzar diverses 

aportacions i finalment cal esmentar el Neoconfucianisme. Aquest corrent de pensament integra 

diversos conceptes del Confucianisme, el Taoisme i el Budisme tot i que poden rebutjar el 

Budisme i el Taoisme pel seu caràcter religiós. El representant més rellevant va ser Zhu Xi que 

va viure el s XI, entre el 1130 i el 1200. 

En el pensament de la Xina antiga hi ha tres corrents que han evolucionat en un període de 2.500 

anys cap a un sincretisme que ha integrat conceptes d’una i altre corrent. A més, el Taoisme es 

va constituir com una religió amb diferents sectes i el Budisme sempre ha estat una religió. 

També pel que fa al seu aspecte de creences han integrat conceptes l’una de l’altre. [Sincretisme 

no és el mateix que eclecticisme].  

Per temes, té un pes molt important el culte als avantpassats, el pensament transcendent, la 

cosmologia, els valors morals i polítics i l’aplicació dels coneixements en l’alquímia, la medicina 

i la tecnologia.  

Tot això requereix una estructuració per tal de delimitar el que és Epistemologia, Lògica, Física 

Natural, Ciència, Metafísica i Ontologia, Ètica i Política. 
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5. Taoisme 

 

El taoisme en els seus origens no era un corrent organitzat, es defineix per part de Sima Qian, 

l’historiador que agrupa el Zhuangzi i el Laozi dintre la Daojia, aquestes obres serien la 

referència del Taoisme clàssic. Després s’hi afegeixen altres obres com el Liezi, el Huainanzi i el 

Yijing, a partir del comentari de Wang Bi (226-249) al Daodejing el S III. La restauració de la 

pluralitat de pensament per part dels Han, després de la desfeta dels Qin, va integrar una 

amalgama de la qual sorgeix el corrent de pensament Huang-Lao, una primera forma de 

sincretisme entre taoisme, confusionisme i moïsme que va cristal·litzar en el taoisme religiós, el 

qual va copiar les formes institucionals del budisme com són els monestirs. Aquest pensament es 

denomina Neotaoisme. 

El Taoisme religiós integra la tradició dels fangshi, el pensament màgic, que confecciona 

talismans i fa endevinació, els rituals per influir en la natura, la pietat i la cerca d’una 

immortalitat per mitjà de l’experiència mística. 

Les pràctiques místiques i alquímiques tenen a veure amb formes de meditació, de respiració i 

d’exercicis corporals. 
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5.1 道 Dào; Tao 

 

«L’antic diccionari Shuowen defineix Tao com ‘el camí pel qual es camina’. Hi ha molts tipus de 

camins, però només els camins que condueixen en una direcció única i definida es poden 

anomenar ‘Tao’.  Aquest significat original es va ampliar llavors per incloure les nocions de 

"regla" o "llei". Per exemple, el moviment del cel segueix lleis regulars i, per tant, es denomina 

"Tao (Camí) del Cel" [天道 tiandao]. Durant l'època de Primaveres i Tardors, hi havia la dita "El 

camí del cel és brillant i tan regular com el sol i la lluna". Això significava que el moviment del 

cel era molt clar i es podia observar mitjançant el moviment del Sol i la Lluna. Així, l'antiga 

noció del Camí del Cel va adquirir el significat abstracte de "llei". El terme "Tao del cel" es va 

convertir gradualment en un concepte ric, fins que va perdre el seu significat original i va arribar 

a designar lleis i principis naturals.» [https://en.daoinfo.org/wiki/] 

La paraula equivalent en català seria ‘via’ que té un significat similar, tant de camí com de 

mètode, així podem parlar de la via Augusta o de la via civil, per referir-nos a un tipus de 

procediment legal, o de la via seca per a referir-nos a un procediment analític en química. Però 

Tao també es pot emprar com a verb i llavors pot significar ‘caminar’, ‘avançar’ però també 

‘parlar’ i ‘dir’. 

Una definició del Tao del Taoisme pot ser la següent: 
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«1. Tao és tota la natura i tot l'univers, tal com es mostra a la nostra experiència de les coses 

naturals. Tao embolcalla la natura en el seu conjunt i la produeix com un tot. 

2. Tao és, doncs, el procés en què el conjunt de la natura es manifesta i el procés en què i pel 

qual es creen o procreen coses i la natura es manifesta. El procés és el camí, i el camí és el 

procés. 

3. Tao és l’origen i la font del procés del canvi i la creació de coses. Aquest origen i font es 

considera infinita i el seu poder generatiu és inesgotable. Per tant, Tao és un poder creatiu que 

crea sostenint i sosté creant. 

4. Perquè el Tao encarna la manera de crear les coses i la forma en què els esdeveniments 

canvien, pot representar lleis, limitacions o destí, que les coses han de obeir i seguir. 

5. Tot i que transcendeix el temps i el lloc, el Tao continua sent una presència concreta en les 

coses com un tot. És tan dinàmic com qualsevol esdeveniment o objecte real. I les coses i els 

esdeveniments, per tal de funcionar com a coses i com esdeveniments, no s’han de separar del 

Dao.»  

[Encyclopedia of Chinese Philosophy. Antonio S. Cua] 
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5.2. 自然 Zirán; Allò que és com és 

 

Ziran com a substantiu denota el fet natural en el sentit d’allò que succeeix de manera 

espontània, de forma no  deliberada, sense intervenció externa. És l’aspecte positiu del Dao, 

oposat a wu-wei o la no-intervenció. Produeix la vida, el seu De, és com les aigües de la 

primavera que brollen sense fi. És la permanència del Dao i del De en totes les coses. En aquest 

sentit és primari i transcendent. Així per apropar-se a aquest estat cal deslliurar-se de les 

influències no naturals i cercar l’espontaneïtat original. Les coses subsisteixen per si mateixes, 

no perquè hagin estat creades amb una finalitat. 
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5.3. 無為 Wúwéi; No interferir  

 

Wu wei, s’ha d’interpretar en el sentit de no interferir en la forma natural en què es desenvolupen 

les coses, estar en harmonia amb el clima, l’estació i els planetes i en aquest sentit significa 

també fer, just el que cal fer, just quan toca. 
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6. Filosofia de la Natura 

 

6.1. 易經 Yìjīng; Llibre dels canvis 

 

El llibre dels canvis és l’obra que s’arrela més en la prehistòria de la Xina. Originalment es 

tractava de les claus per interpretar a l’oracle que cercava conèixer la voluntat dels avantpassats. 

El seu valor rau en els comentaris que van afegir-hi diversos savis, entre els quals estaria 

Confuci, en el que es coneixen com les deu ales. Aquests comentaris es van incorporar durant el 

5è i el 2n Segle a.n.e. i són una reflexió sobre models de cosmos, la relació dels homes amb la 

natura i la complexitat de la vida dels homes. D’aquesta forma es tracta d’una obra a partir de la 

qual es va desenvolupar una hermenèutica durant mil·lennis, la qual mostra el pensament antic 

de la Xina.  

Consta de 64 símbols representats per hexagrames en els quals cada línia representa el yin o el 

yang. 

S’atribueix la idea d’aquesta forma d’endevinació al llegendari Fuxi, creador de la humanitat i la 

primera reforma al rei Wen Wang de Zhou, empresonat pels Shang l’any 1050 a.n.e. En realitat 

la disposició de Fuxi és posterior [dinastia Song (960-1279)]. 
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És la primera manifestació del pensament correlatiu xinès i concep la realitat com un tot dinàmic 

i interrelacionat, orgànic, sense principi ni fi, en el que totes les parts participen en un procés 

d’autogeneració, en un flux continu, integrat i dinàmic. No hi ha distinció entre la natura i la 

humanitat entre subjecte i objecte, entre intern i extern. Tot participa d’una dansa que no s’atura 

mai. 

A partir de la configuració que presenta la realitat en un moment donat es pot identificar la seva 

dinàmica amb independència dels elements involucrats i preveure quina serà la seva evolució.  

 

 

6.2. 八卦 Bāguà; Vuit trigrames 

 

La interpretació dels hexagrames es pot realitzar per parelles de trigrames en el que cadascun 

representa el principi yin o yang i en els quals es mostra la relació entre els tres poders, Cel, 

Home i Terra per mostrar el Qi, l’alè, del moment. 
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El Bagua s’empra per definir relacions espai temporals i com a sistema de pensament correlatiu. 

El pensament correlatiu, a diferència del pensament analític no es fixa en cadenes causals lineals 

sinó en les configuracions que expliquen l’evolució del tot. 

 

 

6.3. 氣 Qì; Alè  

 

La idea de Qi està present a diversos àmbits i no es pot definir. El Qi se sent. És l’alè que dóna la 

vida. El Qi és el component darrer de totes les coses, però té un caràcter dinàmic. Cada situació 

pot manifestar un tipus de Qi. Hi ha un Qi del Cel que mou els astres, un Qi de la Terra que rau 

en les muntanyes i els rius i un Qi del Home que es manifesta en els seus òrgans. 

Qi és un concepte primitiu que s'origina en l'antiguitat per explicar els fenòmens a partir de 

causes naturals. L'origen del terme es deu al fet que en el període de les Primaveres i Tardors i 

dels Regnes combatents els filòsofs materialistes van observar que, després de la pluja, el sol 

aixeca un vapor que s'alça de la terra, el qual al seu torn forma els núvols que a la fi produeixen 

la pluja. A partir d'aquesta observació van establir l'existència d'un principi únic que sustenta el 

món i que tindria les característiques d'un gas i d'un sòlid. Aquesta substància, etèria, seria capaç 

no només de formar els núvols i la pluja sinó també de concentrar-se en altres substàncies 
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diferents per produir totes les coses. Així el Qi, de maneres diferents, explicaria per complet 

l'aspecte material del món.  

El caràcter Qi apareix en inscripcions d'ossos oraculars i inscripcions cerimonials en bronze, 

però no hi ha evidència que el concepte de Qi existís en el període Shang, o abans, el període 

Zhou. No obstant això, en el període dels Regnes combatents s'observa un ús freqüent d'aquest 

concepte. 

 

 

6.4. 陰陽 Yin yang 

 

Yin yang és la característica dual de la manifestació de les coses, unes amb relació a altres, les 

coses poden ser yin o yang segons la relació en què intervinguin. L'aigua (yin) és trova amb 

relació a la roca (yang) que és dura. No obstant això l’aigua (yang), es mou, amb relació a les 

muntanyes (yin). 

Hi ha una representació de la relació del yin i el yang en forma de diagrama (tàijítú), n’hi ha 

d’altres. Cada representació és el suport esotèric de l’explicació d’aquesta relació, és a dir, 

diferents representacions corresponen a diferents explicacions. 
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La representació que es mostra es pot explicar com el circuit del dia i la nit o també com el cicle 

de les estacions de l’any. 

El primer que veiem és un cercle que els conté, dintre el cercle dues llàgrimes de diferent color, 

la blanca representant el yang i la negra representant el yin i en el si de cada llàgrima un punt del 

color del contrari.  Amb aquesta representació s’expliquen les següents característiques de la 

relació yin yang: Oposició i restricció mútua, interdependència, reducció i creixement i 

transformació. 

[Contradicció i oposició] Yin i yang s'oposen com la nit al dia. Encara que oposats, es defineixen 

mútuament. No es podria parlar de llum si no existís la foscor. La interacció entre yin i yang és 

un procés cíclic, circular, pel qual l'un genera al seu contrari. L'augment d'un suposa la minva del 

seu oposat, al mateix temps que la seva plenitud comporta la seva decadència. El seu 

enfrontament produeix un fenomen de limitació mútua, la presència del yin s'oposa al 

desenvolupament excessiu del yang, i a l’inrevés. La seva unitat s'expressa en un estat 

d'equilibri, aquest equilibri és dinàmic i evoluciona en forma cíclica. Això pot observar-se en la 

successió de les estacions. A l'estiu, el yang arriba al seu punt culminant; immediatament després 

d'aquest apogeu, el yin comença a créixer, mentre que el yang declina progressivament. A 

l'hivern, el yang està en el seu mínim i el yin aconsegueix la seva plenitud, que marca igualment 

el principi del seu declivi. Així doncs, la fase de desenvolupament últim d'un aspecte és el punt 

de partida de la seva progressiva disminució i l'origen del creixement de l'altre. 

[Interdependència] Els dos aspectes es requereixen mútuament, l’un és necessari per concebre 

l’altre. Una porta ha de poder obrir-se i tancar-se, si només està tancada és una paret i si només 

està oberta no és altra cosa que un pas. 

[Inclusió mútua] En tot yin hi ha algun aspecte yang i en tot yang hi ha algun aspecte yin que es 

troben en tensió o equilibri dinàmic. La interacció entre yin i yang genera tots els fenòmens de la 

natura. A partir de la llavor, es desenvolupen les arrels que s'enfonsen en la terra mentre l'àpex 

pugna per arribar al cel, el fruit d'aquesta tensió és l'arbre. De l'equilibri dels dos aspectes 

dependrà el seu caràcter. 

[Interacció o ressonància] Donada la interdependència entre un i altre, l’acció sobre un influència 

a l’altre i per això es pot actuar sobre un per obtenir un resultat sobre l’altre. 

[Complementarietat] Donat que cada un ocupa el que no ho fa l’altre el tractament d’una 

configuració pot suposar complementar el que li manca a un per cercar un equilibri. 
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[Canvi i Transformació] L'equilibri dinàmic del yinyang deriva de l'alternança de fases de 

creixement i de disminució de cadascun dels dos aspectes, sabent que l'augment de l'un fa 

simultàniament i proporcionalment disminuir a l'altra. Aquest mecanisme s'observa clarament en 

la successió de les estacions. 

Reducció i creixement tenen a veure amb l'aspecte quantitatiu de cada caràcter. La transformació 

en canvi és qualitativa, però, la transformació només pot donar-se a conseqüència del procés de 

reducció-creixement. 

La interacció del yinyang produeix la generació o emergència, la generació pot ser per 

reproducció o per transformació.En condicions extremes es pot produir una transformació total 

d'un aspecte en el seu contrari. 

 

 

6.5. 五行 Wǔxíng; Els cinc processos 

 

Els cinc processos no s’han d’interpretar com cinc elements, no són elements constitutius de la 

realitat sinó tipus de processos dinàmics. Mentre que entre yin yang la relació és d’alternança 

complementaria, entre els cinc elements es presenten relacions més complexes. Aquesta idea 
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s’originà durant el període dels Estats combatents i el primer esquema documentat és del 239 

a.n.e. 

Els cinc processos són: Fusta, Foc, Terra, Metall i Aigua. 

La Fusta creix cap amunt i s'expandeix a l'exterior.  Totes les coses i fenòmens amb funcions i 

característiques de creixement, d'exteriorització i d'expansió pertanyen a la fusta. 

El Foc flameja i puja cap amunt. Totes les coses amb funcions d'escalfament i ascensió 

pertanyen al foc. 

La Terra és la llavor i la recol·lecció. Totes les coses amb funcions de producció, suport i 

recepció, pertanyen a la terra. 

El Metall opera el canvi, la reforma. Totes les coses amb funcions de purificació-interiorització i 

retracció, pertanyen al metall. 

L'Aigua humiteja i es filtra cap avall. Totes les coses amb característiques de refredament, 

humidificació i descens, pertanyen a l'aigua.  

Aquests cinc processos es relacionen segons dos cicles d'interaccions, un dit de generació, 

segons el qual cada element o força evoluciona fins a esdevenir la següent, i un de domini o 

d'inhibició, en el qual cada força predomina no sobre la següent, sinó l'altra. Per això el primer 

cicle s'anomena també "mare-fill" i el segon "avi-net".   

D’acord amb el Cicle de generació, la Fusta alimenta el Foc; el Foc es converteix en Terra (o en 

cendra, és a dir pols-terra); la Terra forma el Metall; el Metall esdevé Aigua (es torna líquid); 

l'Aigua nodreix la Fusta. 

D’acord amb el Cicle de domini: la Fusta reté la Terra; la Terra aguanta l'Aigua; l'Aigua apaga el 

Foc; el Foc fon el Metall; i el Metall trenca o talla la Fusta. 
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6.6. 無極圖 Wújí tú; Diagrama del no-res 

 

El diagrama del no-res serveix per explicar en termes metafísics tant la creació del món com la 

reversió alquímica a l’origen. S’atribueix a Chen Tuan, el 971 i va ser adoptat pel neoconfucians, 

poc després, amb una explicació diferent. 

El taiji es compara amb els vessants d’una muntanya. Solei és yang i obaga és yin. A partir 

d’aquesta divisió es generen totes les coses. 
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7. Selecció de texts 

 

La presentació s’acompanya amb una mostra de texts relacionats amb el Dao, el De, el cultiu de 

la vida (养生 yǎngshēng), la Medicina, el Fēng Shuǐ, la Meditació, i l’Alquímia interna, les Arts 

marcials i les Arts de l’alcova. 

 

  



 
 

27 
 

7.1. 道德經 Dàodéjīng; Llibre del dao i del de 

 

 

7.2. 莊子 Zhuāngzǐ; Mestre Zhuang 
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7.3. 黃帝內經 Huángdì nèijīng; Cànon intern de l’Emperador Groc 

 

7.4. 淮南子 Huáinánzǐ; Els mestres del sud del Huai He 
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7.5. 黄庭经 Huángtíngjīng; Clàssic de la Cort Groga 

 

7.6. 內丹術 Nèidān shù; Alquímia interna 
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7.7. 內家 Nèijiā; Arts marcials internes 

 

7.8. 素女经 Sù nǚ jīng; Clàssic de la dama blanca 
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