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Resum 

La Restauració Meiji va ser un punt d’inflexió en la història del Japó. El país va passar, 

del que en podríem dir feudalisme a ser un estat modern. Es van dur a terme una sèrie 

de reformes encaminades a situar al Japó al mateix nivell que les potències occidentals 

del moment.  

El propòsit d’aquest text és conèixer què ha dit la historiografia d’aquest període, 

confrontant la bibliografia d’autors d’origen japonès i la d’autors occidentals per posar 

de relleu aquells aspectes o el tractament que es dóna als fets històrics partint de la 

tradició cultural tant d’occident com d’orient. 

 

Paraules clau: Japó, Restauració Meiji, reformes, estat modern, emperador 

 

 

Abstract 

The Meiji Restoration was a turning point in Japanese history. The country moved on 

from a feudalism to a modern state. Some reforms were made in order to place Japan 

among the Western superpower countries of the time. 

The main purpose of this text is to know what  the historiography said about this period, 

confronting  Japanese and Western  writers' bibliography to heighten the treatment 

given to historical facts based on the cultural tradition of both East and West. 
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Introducció  

 

La Restauració Meiji va ser un punt d’inflexió en la història del Japó. El país va passar, 

del que en podríem dir feudalisme a ser un estat modern. Es van dur a terme una sèrie 

de reformes encaminades a situar al Japó al mateix nivell que les potències occidentals 

del moment. Però per entendre perquè es van dur a terme aquestes reformes i quin va 

ser el seu abast cal conèixer el país en l’època precedent, la Tokugawa.  

La historiografia s’ha interessat molt pel període Meiji, si bé és certa la dificultat de 

trobar material traduït al castellà i sobretot al català, es pot consultar força material en 

altres llengües com l’anglès.  

La intenció d’aquest treball és veure com es van desenvolupar les reformes que es van 

portar a terme amb la restauració del poder de l’emperador, partint de la situació social i 

política de l’era Tokugawa fins a la fi del règim Meiji i què s’ha escrit des de les 

diferents tradicions historiogràfiques. L’interès és poder confrontar la bibliografia 

d’autors d’origen japonès i la d’autors occidentals. El que es pretén no és valorar les 

diferències en el coneixement històric, sinó posar de relleu aquells aspectes o el tracte 

que es dóna als fets històrics partint de la tradició cultural tant d’occident com d’orient. 

Com veiem des d’occident amb la nostra tradició el desenvolupament d’un país asiàtic 

amb unes arrels culturals tant diferents?. Per dur a terme aquest treball m’he centrat en 

unes obres bibliogràfiques concretes i d’altres que m’han permès complementar els 

diferents posicionaments dels historiadors. Els autors dels quals he treballat les seves 

obres són Kaibara Yukio, i Yoshimi Orii pel que fa als autors d’origen japonès i Elise K. 

Tipton (que prové de cultura anglosaxona però té un plantejament molt obert cap a la 

integracio d'optiques de la historiografia japonesa) i com autors occidentals, Beasley, 

Mutel, Junqueras i Bayly. També he treballat amb l’obra de Martínez Herrero, que 

proposa una visió molt particular dels fets exposats en el treball, ja que els argumenta a 

partir de la vida i fets de la institució imperial. 

Són molts altres els autors que han treballat sobre aquest període, però calia acotar la 

bibliografia. Alguns d’aquests altres autors m’han permès aportar més informació sobre 

alguns aspectes molt concrets. 
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Fig. 1 Mapa del Japó al 1860 
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1. Antecedents. El final del període Tokugawa. 

 

1.1. Estructura administrativa i social en el període Tokugawa. 

 

El període Tokugawa avarca des del 1603 fins al 1868. Dos segles on membres del clan 

Tokugawa van ostentar el títol de shōgun ininterrompudament. 

Després de la unificació del país sota el poder de Ieyasu, primer shōgun Tokugawa, la 

pau va permetre establir unes institucions que durarien més de dos-cents anys. Malgrat 

aquesta unificació, el país estava dividit en feus controlats pels daimyō1. El shōgun tenia 

el feu més gran i governava el país des de Edo, l’actual Tòquio. 

El govern d’Edo, per aconseguir estabilitat política i social imposà un fort sistema de 

classes. Va establir quatre classes socials, els guerrers, els camperols, els artesans i 

finalment els comerciants. Els historiadors s'han centrat en el feudalisme, en 

l'establiment d'aquesta jerarquia de quatre grups socials que va atreure el seu interès cap 

als samurai, considerats els actors més importants. Aquesta visió va contribuir a la 

imatge d'un país adormit i opressiu. Aquest aspecte va agafar força en les teories 

marxistes que fan referència a una societat on els camperols estan lligats a la terra, 

privats de poder polític i obligats a pagar alts impostos a una classe dominant formada 

per guerrers. 

La historiografia més recent denomina tres grups socials ben diferenciats: els dominants 

( daimyō, guerrers), els dominats (camperols, artesans i comerciants) i els allunyats (el 

tennō, l’emperador i els nobles de la cort). Aquesta classificació permet entendre moltes 

de les decisions de la política Tokugawa i l’adveniment del poder de l’emperador amb la 

Restauració Meiji. 

La classe dominant estava dirigida pel shōgun, que era el senyor amb més poder, 

després hi havia els senyors dels altres feus, els daimyō, i finalment els guerrers o 

samurais que també pertanyien a grups diferenciats. En el grup dels dominats hi havia 

els camperols que eren les principals víctimes del sistema administratiu, havien de pagar 

un tribut en espècie i en treball i estaven obligats a quedar-se a les terres que conreaven. 

Els artesans, que eren un grup sotmès pels guerrers però relativament respectats. I els 

comerciants que malgrat ser menyspreats pels guerrers, eren els més rics, acumulaven 

recursos. El comerç segons la moral feudal confuciana era un mal necessari. I finalment 
                                                 
1 Veure fig.1 Mapa del Japó extret de: W. Beasley, La Restauración Meiji. Gijón, Satori Ediciones, 2007, 
p. 12 
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trobem el grup dels allunyats, la cort de Kyoto. Es van fer lleis per tal de controlar els 

nobles i l’emperador, aquest tenia la funció de ser el guardià de la cultura i costums 

tradicionals, l'obra de Martínez Herrero desenvolupa extensament la vida a la cort2. El 

govern d’Edo va aconseguir que la cort obeís i no participés. El shōgun tenia el poder 

real i es valia de la figura del tennō (emperador) per legitimar el seu poder. 

La bibliografia parla del període Tokugawa des de perspectives diferents.  La 

comparació amb el sistema sociopolític europeu del moment va portar a considerar 

aquest període de manera negativa. Després de 1868 la historiografia criticava el règim 

Tokugawa, fent-lo responsable d'allò que no funcionava. Alguns historiadors  han dit 

que fou una aturada del desenvolupament del Japó que no va permetre la participació 

del país en les revolucions que s’estaven fent a Europa i que és l’antítesi del creixement 

econòmic modern. 

La historiografia marxista descriu la opressió i la misèria que patia el poble, elements 

que van conduir a la fi del període Tokugawa. Parla dels camperols com a grup molt 

homogeni malgrat ja als inicis del període hi havia diferències entre camperols. 

Però hi ha altres maneres d’entendre aquest moment de la història del Japó. La 

historiografia de les últimes dècades, d’origen occidental i oriental, ens descriu un 

període feudal, però que no va estancar el país, sinó que va assentar les bases per poder 

dur a terme el desenvolupament posterior. Beasley3 planteja que avui en dia es poden 

trobar elements que permeten veure que el Japó estava deixant de ser feudal i que havia 

desenvolupat formes que no tenien paral·lelisme amb l’Europa occidental. Segons 

Mutel4, el feudalisme al Japó era molt diferent al d’Europa, les relacions socials eren 

regulades per la moral i el deure passava per davant del dret. El paper del líder era 

legitimar unes decisions que havien estat preses per consens i elaborades per sota d’ell.  

Aquesta nova mirada de la historiografia cap al període previ a la Restauració Meiji ve 

donada per els canvis i el desenvolupament que hi hagué al Japó, sobretot en els segles 

XVII i XVIII. L’economia del país aniria experimentant el que Jan de Vries va 

anomenar revolució industriosa5. 

 

                                                 
2 Javier Martínez, Japón De la katana al manga. Barcelona, Shinden Ediciones, 2008 
3 W. Beasley, Historia contemporánea de Japón. Madrid, Alianza Editorial, 1995, p. 17 
4 J. Mutel, Japón. El fin del shogunato y el Japón Meiji 1853/1912. Barcelon, Editorial Vicens-Vives, 
1972, p. 6 
5 C. Bayly,  El nacimiento del mundo moderno 1780-1914. Siglo XXI, 2010, p. 34 
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1.2. Desenvolupament administratiu i econòmic. 

 

La situació econòmica al final de l’era Tokugawa era el resultat de canvis importants en 

els sistema administratiu i de reformes que es van anar succeint amb resultats 

diferenciats. El que tots els estudis coincideixen a destacar és que la situació econòmica 

del govern i dels daimyō (senyors) en els seus han (dominis) era molt delicada i això va 

marcar de manera molt forta les relacions entre els grups socials. Tal i com es planteja 

Tipton6, aquests canvis econòmics i socials podrien haver estat la causa, o una de les 

causes de la caiguda del govern d’Edo (Bakufu) 

Fins a meitat del segle XVIII hi va haver un creixement econòmic de base agrària. La 

millora dels cultius i de les tècniques va ajudar a aquest desenvolupament. En aquest 

moment comencen a aparèixer camperols rics que aposten per activitats de manufactura 

com l’elaboració de sake, de teixits de seda... Thomas Smith en els seus estudis ens fa 

evident que els camperols cultivaven allò que afavoria la terra, el clima i el preu, 

independentment del que ells mateixos poguessin necessitar7. 

Però a partir de la segona meitat del XVIII els problemes econòmics canvien al país. 

Els guerrers van anar agafant les feines burocràtiques en les administracions dels 

dominis senyorials, es van traslladar del camp a les ciutats-castell. Segons Tipton8 els 

samurais, situats en diferents rangs, eren al segle XIX un 5 o 6 % dels 30 milions 

d’habitants que tenia el Japó. Aquests guerrers eren considerats successors de la cultura 

tradicional i per tant calia que estiguessin formats. A finals del període Tokugawa quasi 

tots els han tenien escoles per als fills dels samurais. Això i la nova tasca que 

desenvolupaven en els han va facilitar, tal i com ens diu Beasley, que molts homes 

entressin a l’era moderna amb coneixements de rutina administrativa. L’exercici del 

poder era substancialment burocràtic. Tant els autors occidentals, com els d'origen 

japonès, posen de relleu aquest element com un factor important per al posterior 

període. La formació fou un aspecte que preocupà al Bakufu, com també preocupà als 

líders Meiji i ha estat un aspecte molt treballat pe parts dels diferents autors. 

Els daimyō cada vegada tenien més despeses, no només havien de mantenir els seus 

vassalls, sinó que per llei, les dones i fills dels senyors havien de residir a Edo (sankin 

kōtai). Això volia dir que havien de mantenir el han i una residència oficial a Edo. Hi ha 

                                                 
6 Elise K. Tipton, Il Giappone moderno. Una storia politica e sociale. Torino, Einaudi, 2008  
7 W. Beasley, Historia, op. cit., p. 27 
8 Elise K. Tipton, op. cit., p. 25 
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estudis que valoren aquest element de manera positiva pel manteniment i 

desenvolupament de xarxes de comunicació amb les diferents regions del país. 

La tributació es feia amb arròs que després els senyors venien, en ciutats com Osaka on 

el mercat era molt important, per obtenir diners per pagar les pròpies despeses. 

D’aquesta manera els ingressos dels dominants depenien dels preus de l’arròs que 

fluctuaven molt. Es van fer diversos intents per a controlar el preu d’aquest cereal, però 

no foren efectius. Investigadors japonesos desenvolupen la importància en el canvi de 

l’estipendi als samurai, part es pagà en arròs i part en moneda. Aquest fet va provocar  

que el valor de l’estipendi variés segons el preu de l’arròs. Aquests investigadors 

valoren la oportunitat per part del Bakufu d’establir aquesta pràctica per a alleugerir les 

finances del país. L’empobriment dels samurai és un element important per als 

historiadors econòmics del Japó, perquè el coneixement de la situació econòmica 

d’aquest grup permet veure l’impacte del desenvolupament i del creixement de 

l’economia en aquest període.  

Segons Yukio9, molts senyors van accedir a l’activitat de manufactura, per obtenir nous 

ingressos, encara que per la moral confuciana el comerç era una injustícia. En molts 

dominis va prosperar la producció de productes secundaris ( teixits, paper, ceràmica...) 

que després eren venuts en els mercats. Tots els estudis donen molta importància al 

desenvolupament d’aquesta activitat industrial incipient i al comerç.  

Una altra via d’ingressos que coincideixen a destacar tots els historiadors, fou 

l’increment de tributs per part dels senyors que va ser molt important. Oficialment la 

tributació era el 40% de la collita d’arròs, però molts daimyō van arribar a cobrar el 

70%.  

Com ja he apuntat els mercats regionals eren el centre econòmic on es venien els 

productes per a les necessitats bàsiques, però el creixement de les ciutats va portar a 

l’aparició d’artesans i comerciants. El mercat va passar de regional a nacional. Molts 

dominis es van especialitzar en la producció de productes concrets que venien a la resta 

del país. Els comerciants es van enriquir, aquest fet va fer que molts senyors els 

demanessin préstecs. Préstecs que empobrien encara més al grup dels guerrers que veien 

com s’alterava l’estructura social. L’empobriment de la classe dominant i dels 

camperols es troben força desenvolupades en les obres dels autors d’origen japonès i en 

l’obra de Tipton. Destaca la visió en l’àmbit social d’aquests autors. 

                                                 
9 Kaibara Yukio, Historia de Japón. México DF, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 207 
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Per a Beasley10 la situació econòmica podria valorar-se com una de les causes del 

col·lapse del Bakufu (nom que rep el govern d’Edo) si es tenen present els canvis de la 

distribució social i regional de la riquesa, els fracàs de les administracions per adaptar-

se al canvi en l’economia que s’estava produint i el descontentament de la població per 

la situació en la que vivien. Però també ens diu que es podria valorar com una fase de 

desenvolupament del capitalisme japonès pel qual el destí de la dinastia Tokugawa no 

era important, era un assumpte de motivació econòmica, de coneixements i 

d’institucions.  

Fins als anys vuitanta del segle XX, les teories marxistes estaven molt difoses entre els 

historiadors japonesos11, focalitzant el caràcter opressor del sistema. Segons aquesta 

tradició historicista, les revoltes eren fruit d’un descontentament pel sistema feudal i per 

l’opressió. Per tant les reivindicacions de caràcter econòmic i social van tenir un rol 

important en la fi dels Tokugawa. 

Però els que no parteixen d’aquest punt de vista de la història, tenen present aquest 

empitjorament de la situació i el descontentament de la societat, però posen més atenció 

en altres aspectes com el naixement del nacionalisme. Com ja veurem més endavant els 

samurais de rang inferior van liderar el camí cap a la Restauració Meiji, i no ho feren 

per descontentament social, ni per consciència de classe. Per aquests historiadors fou 

més determinant el sentit d’identitat nacional i el salvar el Japó de la colonització 

occidental. 

Aquests dos plantejaments ens fan pensar en una altra consideració que aporta Tipton12, 

el debat sobre els principals motius de la caiguda del règim Tokugawa es discuteix entre 

aquells historiadors que veuen en el desenvolupament dels afers interns dels país, com 

l’economia i l’administració el principal factor i aquells que determinen que l’arribada 

dels occidentals al Japó va ser el principal argument. 

Orii13 evidencia el canvi que hi ha entre els historiadors japonesos a l’hora de qualificar 

el període Tokugawa. Aquest període s’està revaloritzant des de fa unes dècades. En 

destaquen l’estabilitat que va viure el país durant gran part del període, també en 

destaquen la mobilitat social i el desenvolupament del transport i el comerç. 

                                                 
10 W. Beasley, Historia ,op. cit., p. 26 
11 Elise K. Tipton,  op. cit., p. 33 
12 Elise K. Tipton,  op. cit., p. 33 
13 Fernando Cid “et al.” ¿Qué es Japón? Introducción a la cultura japonesa (Reinterpretación de la época 

Tokugawa para el Japón posmoderno. Yoshimi Orii), pp. 61-69 
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Autors com Tipton o Yukio, d’origen japonès, desenvolupen de manera extensa la 

situació interna del Japó, de la seva evolució i desenvolupament. La historiografia actual 

coincideix en donar més importància al període Tokugawa, com a transició, per a 

entendre el posterior desenvolupament, ja que assentà les bases de la industrialització i 

del creixement de l’economia.  

 

1.3. Era Tenpō 

 

Al 1830 s’inicià l’era Tenpō (Protecció celest). Amb aquest nom s’esperava que aquesta 

era fos un temps de millora de la situació social i econòmica, que com hem vist 

anteriorment era molt difícil. Però l’inici d’aquesta era va coincidir amb un període de 

desastres naturals. Els historiadors, que valoren aquest període com a punt de partida de 

la fi del Bakufu, es centren en desenvolupar la carestia que hi hagué a causa de les males 

collites i  les revoltes que es van donar com a oposició al govern d’Edo. A Osaka al 

1837, Ōshio Heihachirō incità a la revolta als camperols de les quatre províncies 

properes. Historiadors com Tipton, destaquen aquesta revolta pel que representà pel 

país. En aquell moment Osaka era una ciutat amb un mercat de gran importància, era on 

es feia la venda i la compra d’arròs i de molts altres productes manufacturats. Les forces 

del shōgun van sufocar la revolta, però aquesta fou coneguda arreu del país i va motivar 

la realització d’una política de reformes a la dècada dels quaranta. És important destacar 

aquest fet que constata l’interès dels autors d’origen japonès per les qüestions socials i 

més internes del Japó. 

Tots els estudis coincideixen en que les reformes proposades pel govern d’Edo no van 

poder redreçar la situació. Aquestes reformes elaborades al 1841 per Mizuno Tadakuni, 

membre del Bakufu, estaven centrades en quatre punts: la importància de viure amb els 

aliments necessaris, reduir la despesa pública, cancel·lar deutes i controlar preus. Això 

va comportar la destrucció d’un miler de llocs de funcionaris al Bakufu, s’obligà a 

reduir les despeses dels samurais i dels senyors més endeutats, als camperols se’ls 

obligà a tornar a les seves terres i conrear-les prohibint-los participar en la indústria 

manufacturera rural i s’encunyà moneda d’or per a controlar els preus. Els comerciants 

van ser acusats de la fluctuació dels preus i el govern del Bakufu va intentar controlar el 

comerç. També es van contemplar una sèrie de mesures per exercir més control sobre 

els daimyō, minvant la seva independència econòmica i política. 
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Davant de la incapacitat del Bakufu de resoldre la situació, entre els samurais i els 

daimyō començaren a haver opinions contràries als Tokugawa. La major part 

d’estudiosos veuen la mala gestió del govern com l’inici d’una sèrie d’esdeveniments 

que acabaran amb la Restauració Meiji. D’altres posen de relleu les aliances que es 

començaren a donar en aquesta era entre els senyors i samurais de baix rang. I el fracàs 

de les reformes del Bakufu en contraposició amb els beneficis que van obtenir alguns 

han amb les reformes pròpies, com el de Satsuma, al sud de l’illa de Kyushu. 

Segons Tipton14, la crisi Tenpō va demostrar que l’estructura tradicional del poder i la 

organització política eren obsoletes. 

 

1.4. Bakumatsu 

 

El govern Tokugawa va seguir una política d’aïllament del país. De fet no era un 

aïllament total. Des de l’expulsió dels missioners cristians (espanyols i portuguesos) 

només es permetia activitat als holandesos que estaven instal·lats a Deshima, una illa 

artificial davant de Nagasaki. També seguia el comerç amb la Xina i Corea de forma 

regular. Després de la Restauració Meiji la idea de l’aïllament s’usava entre els 

estudiosos per a referir-se a l’època Tokugawa menystenint la relació del Japó amb els 

altres països de l’Àsia Oriental i enaltir el nou interès per Europa. Durant els anys 1950 

i 1960 predominà la visió negativa d’aquest aïllament. En l’obra de Watsuji Tetsuro, 

Sakoku, l’autor argumentava que  per aquest aïllament el país no va poder acceptar els 

valors occidentals, fet que va endarrerir el desenvolupament de la ciència i aquest 

complexe d’inferioritat provocà la invasió de l’Àsia per part del Japó15. 

A partir del segle XVIII començaren a arribar a les costes japoneses vaixells estrangers 

amb intencions d’establir relacions comercials. Al 1853 arribaren al Japó vaixells 

americans comandats per Matthew C. Perry, amb unes demandes molt clares. 

Un sector de la classe dominant pensava que era important que el Japó pogués aprendre 

de la tecnologia occidental en bé del país, però d’altres creien fermament en la política 

d’aïllament. 

Beasley fa un estudi de l’època del Bakumatsu contraposant aquestes dues visions dins 

de la classe dominant. La d’obertura del país (kaikoku) i la de fer fora als bàrbars (jōi). 

                                                 
14 Elise K. Tipton, op. cit.,  p. 39 
15 Fernando Cid “et al.” op. cit., p. 63 
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Els partidaris del kaikoku creien que la pressió estrangera feia impossible refusar les 

demandes. Els partidaris del jōi consideraven el comerç estranger perjudicial per a 

l’economia japonesa i volien revitalitzar el que consideraven un govern i una societat 

decadent. L’objectiu de les dues posicions, segons Beasley, era el mateix, però la 

manera d’arribar-hi era totalment oposada. 

Aquestes dues visions són desenvolupades per la resta d’estudiosos, però potser no de 

manera confrontada. El desenvolupament del moviment jōi en les variants que es van 

donar i que exposo més endavant, van iniciar el camí cap a la Restauració Meiji. 

Els autors treballats destaquen que amb l’arribada dels vaixells americans el Bakufu 

accelerà la creació de centres d’aprenentatge per conèixer la tecnologia occidental, però 

escoles com la de  Mito, feu molt proper a la família Tokugawa, que tenia l’encàrrec de 

compilar una història oficial de Japó, veia a l’emperador com a element central i de 

continuïtat de la societat japonesa i com a representació simbòlica del país.  Una altra 

escola, aquesta literària, l’escola Nativista, amb Motōri Norinaga al capdavant, volien 

una regeneració del país recuperant les tradicions més antigues, posant atenció a la 

institució imperial i als seus orígens místics.  

Tots els historiadors estan d'acord amb la importància que va tenir acceptar les peticions 

de Perry que demanava l'obertura de dos ports. 

L'actitud de l'emperador en tots aquests fets la coneixem a través del treball de Martínez 

Herrero16. El paper de l’emperador, que començà a simpatitzar amb els que volien fer 

fora als estrangers, era merament espiritual, però aquest paper anirà canviant fins arribat 

el final del període Tokugawa. 

Els tractats signats servien d’argument a un, cada vegada més gran, sector nacionalista 

que no volia relacions amb els estrangers i qüestionaven la capacitat de Bakufu.  

Com ens diu Baesley17 els tractats signats permetien comerciar en diferents ports sense 

interferència oficial, només amb uns aranzels baixos i establerts als tractats, podien 

establir recintes comercials i residencials en zones per a estrangers i amb 

l’extraterritorialitat. Però segons Tipton18 l’obertura del país va afectar als camperols. 

Encara que el mercat  estava tancat als productes occidentals van començar a córrer 

teixits més assequibles fets a màquina i els productes manufacturats del país no podien 

                                                 
16 Javier Martínez Relata amb detall el comportament de la cort i l’emperador durant tot aquest període. 
17 W. Beasley, Historia , op. cit., p. 63 
18 Elise K. Tipton, op. cit.,  p. 48 
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competir-hi. El Bakufu no podia fer res per protegir la indústria nacional perquè havia 

perdut el dret del control de les taxes i les importacions. 

La situació al país s’anava agreujant, un sector dels samurais, sobretot els de baix rang, 

començà a moure’s en alguns dels han. Totes les obres treballades avaluen la 

importància del moviment jōi, i com he esmentat abans, en presenten dues postures 

diferenciades, una de més agressiva i una altra més moderada que serà la que 

aconseguirà el canvi en el país. 

 Els shishi (homes d’esperit) van donar vida al moviment lleialista que va generar terror 

a Kyoto. L’emperador volia fer fora als estrangers, però no compartia les actituds 

violentes. Per alguns historiadors i pels nacionalistes japonesos els shishi eren fidels a 

l’imperi, reflectien el sentiment cap a l’emperador. Altres veuen aquest moviment com 

el pas d’una fase feudal cap a una de caire burgès19, posant de relleu l’origen samurai 

dels membres d’aquest moviment i la seva relació amb propietaris de terra i 

comerciants.  

La majoria d’aquests samurais eren dels han de Satsuma, Chōshū, Mito i Tosa, actuaven 

individualment o en petit grup. Alguns historiadors occidentals com W. G. Beasley i M. 

Jansen han trobat característiques comunes entre els shishi, eren joves samurais de baix 

rang, com ja he dit, i amb ambició20, també els autors d’origen japonès destaquen 

aquests elements com a representatius d’aquest moviment. Alguns d’aquests radicals 

esdevindran líders de la Restauració. Però hi havia lleialistes, samurais de rang mitjà i 

algun de superior, que també esdevingueren personatges importants en la Restauració 

Meiji, com Kido Takayoshi de Chōshū, Okubo Toshimichi i Saigo Takamori de 

Satsuma. 

Els diferents autors parlen en aquest moment d’un canvi de posicionament pel que fa a 

les relacions amb occident. Pels historiadors és essencial el canvi que es va produir i 

que van iniciar els han de Satsuma i Chōshū quan van adoptar mètodes occidentals, 

sobretot pel que fa a l’armament i els coneixements científics. Autors com Beasley o 

Mutel, destaquen que les potències occidentals també es van posicionar com ho van fer 

a la Xina i a la mateixa Europa, França i Anglaterra estaven enfrontades. França donava 

suport al shōgun, i els anglesos van començar a apropar-se al moviment anti-

Tokugawa21. 

                                                 
19 Elise K. Tipton, op. cit.,  p. 50 
20 Elise K. Tipton, op. cit.,  p. 50. 
21 W. Beasley (Historia , op. cit.) Aquest autor aprofundeix en les iniciatives dels occidentals. 
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1.5. Cop d’Estat. 

 

El final del Bakufu té com a protagonistes els han de Satsuma i Chōshū als quals 

s’afegiran d’altres com Tosa i Hizen. Han que com hem vit i destaquen els diferents 

estudis, havien intensificat el seus governs reformistes orientats cap a occident. 

Reflectia la victòria dels reformistes sobre els conservadors.  

Yukio, en la seva obra, evidencia els interessos que tenien els han del sud d’acabar amb 

el règim Tokugawa22.  

Al gener de 1868 es va dur a terme el cop d’estat que portaria la restauració Meiji. 

Saigō Takamori de Satsuma pren les portes del palau i situa a samurais vassalls en el 

lloc dels soldats que feien guàrdia. A l’interior del palau l’emperador, membres de la 

cort i senyors de diferents dominis, entre ells Saigō Takamori i amb l’absència dels 

senyors contraris i del shōgun, desposseïren a aquest últim del seu poder i l’emperador 

declarà la seva reivindicació que acabava amb l’antic sistema de govern per començar-

ne un de nou. 

Alguns historiadors exposen que els personatges que van dirigir el cop d’estat no 

pretenien una revolució, sinó una reforma. Eren representants de la classe dominant i no 

del poble sotmès. Segons Yukio, van fer servir el poble per derrocar als Tokugawa23. 

Això planteja, per part dels historiadors, si ens trobem davant d’una revolució social o 

nacionalista. La fi del clan Tokugawa encara arribaria més tard, després de provocar 

desordres a Edo i de fer retirar al shōgun a Mito es va iniciar una guerra civil que 

duraria fins al 1869 quan es va derrotar als darrers seguidors de l’últim shōgun. 

Molts historiadors donen molta importància als samurais de baix rang en el pas de la fi 

dels Tokugawa a la Restauració Meiji, però d’altres parlen també de la importància de 

les revoltes dels camperols per al canvi en la societat. 

Com veiem a l’obra de Tipton24, sembla que la divisió entre historiadors està posant més 

o menys accent en determinats factors que en rebutjar altres elements en joc. 

El que no es discuteix és que la Restauració Meiji és l’inici del Japó modern. 

                                                 
22 Kaibara Yukio. (op. cit.). Tosa plantejà la creació d’una assemblea de daimyō que fos responsable 
davant de l’emperador, però calia que el shōgun dimitís. El nou shōgun, Yoshinobu hi va estar d’acord, 
com que era el senyor amb més terra pensava que seguiria mantenint el poder, però Satsuma i Chōshū 
volien acabar amb el poder dels Tokugawa per la força militar justament perquè temien que es fes amb el 
poder de la nova assemblea. Els líders d’aquests han van obtenir el decret ocult del nou tennō (Mutsuhito) 
i van marxar cap a la capital imperial.  
23 Kaibara Yukio, op. cit., p.231 
24 Elise K. Tipton, op. cit.,  p. 58 
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2. La Restauració Meiji. Inici d’un nou període. 

 

2.1. La Restauració Meiji.  

 

S’ha discutit molt si els fets del gener de 1868 s’han d’anomenar restauració o 

revolució. Sembla clar que, des d'un punt de vista estrictament institucional, és una 

restauració ja que es retorna el poder a l’emperador, però hi ha elements que no 

encaixen amb una restauració ja que en aquest període que començava hi ha molts 

elements de renovació25.  

Mutsuhito, al febrer de 1867, passà a ser el 122è emperador amb el nom de Meiji. I amb 

ell i el cop d’estat perpetrat al gener de 1868, s’inicià un període de gran transcendència 

per al Japó, alguns historiadors l’han comparat amb la Revolució Francesa de 1789 o 

amb la Revolució Industrial a Anglaterra26 pels grans canvis que va comportar. Hi ha 

autors que destaquen el fet que va ser una revolta que es va fer des de dalt i justament 

per això va poder mantenir característiques anteriors de la societat japonesa 

imperturbables malgrat els profunds canvis. 

Els objectius reals dels governants Meiji i dels seu èxit o fracàs han estat tema de debat 

entre els historiadors occidentals i japonesos, així com l’abast dels canvis que es van 

iniciar en aquest moment27. Si bé és cert que hi ha un acord en les diferents visions 

historiogràfiques en veure la Restauració Meiji com un punt important per entendre el 

Japó modern. 

No només els historiadors van encetar un debat sobre l’abast d’aquest període, Tipton 

ens aporta la visió que s’ha desenvolupat al Japó entre els estudiosos de la societat 

japonesa i també els polítics, que donen una particular visió de la Restauració Meiji. 

Situen aquest període com una època important de la història nacional del Japó i per 

aquest fet és un element destacat de debat. Segons la ideologia política, les reformes 

dutes a terme per els líders Meiji, són vistes com a bones (els nacionalistes) o no tant 

bones. A principi del segle XX es veia als líders Meiji (moment en que el país aconseguí 

situar-se entre les grans potències) com un grup compacte i amb visió de futur que va 

aconseguir els objectius amb rapidesa i amb conflictivitat continguda, però a partir dels 

                                                 
25 Fernando Cid “et al.” ¿Qué es Japón? Introducción a la cultura japonesa (Fukuzawa y el pensamiento 
japonés moderno: tradición, traducción e renovación. Ibon Uribarri Zenekorta), p. 87 
26 Oriol Junqueras “et al.” Història del Japó. Barcelona, Editorial UOC, 2011, p. 219 
27 Elise K. Tipton, op. cit.,  p. 61 
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anys vint la visió marxista d’aquest període farà canviar la concepció. Els historiadors 

marxistes posen de relleu la naturalesa conservadora dels líders Meiji i no tant la 

pretensió de reformes, subratllant els límits i no l’abast que van tenir28. Però la 

persistència d’elements de l’època feudal durant el període Meiji, no encaixa del tot 

amb les teories marxistes29, les quals van tenir molta difusió al Japó fins als anys 1980. 

Els polítics i historiadors de post guerra mantenen una visió positiva gràcies als èxits 

econòmics. Als anys 1980 amb l’augment del nacionalisme al Japó es reforçà la idea 

que la Restauració Meiji era el començament de l’afortunada història moderna del país. 

Tipton, també ens aporta la visió d’historiadors occidentals que a partir dels anys 1970 

seran més crítics. La modernització del Japó es considerava com a procés positiu basat 

en l’experiència de la societat industrialitzada occidental, però als anys 1970 amb la 

creixent consciència dels problemes socials i ambientals que va haver d’afrontar el país 

comencen a sorgir aquestes visions més crítiques i es van fent estudis on es posa més 

atenció al cost social i polític imposat per la industrialització i la modernització.  

Aquesta fou la primera experiència en que un país no occidental adoptava les tècniques 

de la Revolució Industrial per convertir-se en una gran potència30. 

Com hem vist en els antecedents, les obres dels autors com Yukio i Tipton, donen molta 

importància a la història social. Posen èmfasi en l’esdevenir de la població i com els 

afectaren les reformes que es van dur a terme durant el període, també posen de relleu 

els aspectes culturals, s’aproximen més a la realitat social de l’època. Són interessants 

les línies d’estudi que incorpora Tipton, una de les quals, les problemàtiques de gènere, 

aporten una nova visió de l’època on el paper de la dona no es posa de manifest en altres 

obres. 

Per contrapartida, els autors occidentals posen més accent en les reformes que es van 

desenvolupar i els canvis que va generar a nivell estructural, però no focalitzen tant en 

els aspectes més socials i culturals. 

De nou cal destacar la visió de Martínez Herrero que ens permet veure el període Meiji 

des de les activitats que desenvolupava l’emperador i la seva família i com afectaren a 

aquesta institució les noves lleis i reformes. 

 

                                                 
28 Elise K. Tipton, op cit.,  p. 62 
29 Yukio (op. cit.) en la seva obra, menciona diversos historiadors per als diferents capítols del seu llibre. 
En el cas dels capítols sobre la Restauració Meiji l’historiador al que fa referència és Inoue Kiyoshi, que 
podem situar com a membre de la historiografia progressista o marxista. 
30 J. Mutel. op.cit., , p. 60 
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El que si que és cert, com ja he anat apuntant, és que en aquest període s’iniciaren una 

sèrie de reformes en diferents àmbits que van canviar el país. Algunes d’aquestes 

reformes s’iniciaren després de conèixer la realitat dels països occidentals. 

Els conjunt d’historiadors estan d’acord amb la importància que van tenir els contactes 

amb Occident pel canvi del país. Però l’objectiu pel qual es va estudiar la tècnica i 

tecnologia d’Occident no és vist de la mateixa manera pels historiadors progressistes 

que per la resta d’historiadors. Actualment es valora l’interès per a enfortir al país i 

posar-lo al nivell d’altres potències, però pels marxistes l’objectiu no era propiciar una 

vida millor  per beneficiar al poble sinó reforçar el país davant l’amenaça estrangera. 

Els autors destaquen la importància de l’ ambaixada que s’envià 1871 als Estats Units i 

a Europa amb la missió de canviar els tractats desiguals i per aprendre i estudiar la 

tecnologia, en tots els àmbits, d’aquests països. Autors com Yukio posen de relleu el fet 

que en un moment tant decisiu pel país, els seus dirigents passessin molt de temps a 

Occident. De fet els màxims dirigents del país van estar més d’un any i mig fora del 

Japó. Iwakura, Ōkubo, Kido i quaranta-cinc funcionaris eren els membres d’aquesta 

ambaixada.  

Amb el retorn al Japó de l’ambaixada, es va iniciar una política on s’agafarien models 

occidentals per a reformar al país31. Autors occidentals com Beasley o Mutel destaquen 

els préstecs que els japonesos van agafar dels països visitats. 

Les reformes que es van dur a terme en aquest període foren en molts àmbits diferents, 

de les quals les més destacables van ser les que es van fer en el si de la organització 

territorial i de l’administració, la reforma militar, l’econòmica i l’educativa. Aquestes i 

les altres reformes que es van dur a terme afectaren directament al conjunt de la 

població japonesa, elements que trobem força desenvolupats, sobretot, en les obres de 

Tipton i Yukio 

 

2.2. Les primeres reformes. 

 

El poder era en mans d’una oligarquia civil i militar que proclamaven lleialtat a 

l’emperador i liderada per un grup de persones amb talent que van ser capaços de 

                                                 
31 Beasley (Historia , op. cit.) dedica un capítol sencer a parlar dels préstecs culturals occidentals. Foren 
diferents models que els japonesos van agafar per organitzar les seves institucions, en àmbits molt 
diferenciats, des de la justícia, l’exèrcit, l’educació, l’administració central, i fins i tot models de 
comportament en societat. 
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marcar la diferència32 en aquell moment. Els tres líders coneguts com els tres grans 

herois de la restauració33 eren membres de han del sud, Saigō Takamori i Ōkubo 

Toshimichi de Satsuma i Kido Takayoshi de Chōshū. Els historiadors coincideixen a 

ressaltar el fet que aquests homes i els altres líders Meiji tenien en comú el seu origen 

samurai de rang mitjà i la joventut, fins al punt que autors com Mutel es pregunten si el 

concepte de generació no serà el més important per comprendre les designacions 

polítiques d’aquesta època. També l’emperador era molt jove, al 1868 tenia catorze 

anys. 

L’objectiu inicial era consolidar el govern central, per poder-ho realitzar es va recuperar 

la institució del Dajōkan. En les obres de Beasley i Mutel hi podem trobar una 

descripció molt acurada de les institucions que es van crear o recuperar en aquest 

període, però en l’obra de Yukio i en la de Tipton no hi trobem aquesta descripció tant 

detallada, sinó el que van comportar per a la societat aquestes estructures. El Dajōkan 

estava format per tres departaments, el primer dirigit per un príncep imperial, el segon el 

formaven consultors, antics daimyō i nobles de la cort, i al tercer hi havia consellers 

d’origen samurai34, però el poder real l’exercien els dos grups de consellers i assessors. 

Durant les primeres dècades del nou govern hi trobem un grup de poder. La majoria dels 

historiadors destaquen la seva tasca com a individus i no com a membres d’un grup. La 

visió col·legiada d’aquest grup ens permet entendre com es van desenvolupar aquests 

primer anys. Alguns estudis apunten a la importància d’un treball amb la burocràcia 

civil per a resoldre aspectes i prendre decisions de temes que aquests homes no en 

tenien gaires coneixements però si uns objectius acordats. 

A l’abril de 1868 es va fer el jurament de l’Estatut dels Cinc Articles35, on el nou govern 

anunciava els seus propòsits, sempre en nom de l’emperador.  L’obra de Martínez 

Herrero ens relata la cerimònia que es va dur a terme i el paper que va exercir 

l’emperador. D’aquest paper, interessant per entendre la societat i la institució imperial, 

no se’n fa referència a les altres obres estudiades.  

La política a seguir es decidiria prèvies consultes àmplies i tenint en compte els 

interessos de tots els japonesos independentment de la seva posició i també s’afirmava 

                                                 
32 Elise K. Tipton, op. cit.,  p.. 63 
33 Oriol Junqueras “et al.” op. cit., p. 222 
34 A les obres de J. Mutel (op. cit., p. 63) i W. Beasley (Restauración op.cit., p. 296) hi trobem una 
explicació acurada d’aquesta institució. 
35 Javier Martínez explica la cerimònia de jurament, p. 118. En el seu treball es fa molta referència a 
l’actuació i al paper de l’emperador en el transcurs del període, parla de la seva vida en l’àmbit públic i 
familiar. 
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la necessitat de buscar coneixements pel món. L’objectiu era clar, crear un país ric, un 

exèrcit fort, per poder arribar a posicions d’igual a igual amb les potències estrangeres i 

acabar amb els tractats desiguals. 

 

2.2.1. Reformes per a centralitzar l’administració 

 

A l’època feudal, el Japó estava dividit en diferents dominis cada un amb els seu exèrcit 

i un funcionament propis. Aquest fet dificultava un dels primers objectius del nou 

govern que era fer un estat centralitzat fort i per això augmentà la intervenció en els 

afers senyorials. Els historiadors coincideixen en destacar com una de les mesures més 

importants per aconseguir aquest poder central, abolir els dominis, que al seu torn volia 

dir eliminar la classe dels daimyō i la dels samurais. Fet que es va dur a terme al 1871. 

Els han van passar a ser prefectures36 que amb l’evolució del període Meiji es van anar 

reduint fins a 43. Cada prefectura37 estava dirigida per un governador, funcionari de 

l’Estat. Autors com Beasley i Mutel, com ja he comentat, concreten molt la nova 

estructura que va agafar l’estat, tant de les institucions com de la organització territorial. 

La denominació també va canviar, ara les prefectures es dirien ken i si eren urbanes fun 
38. Així doncs tal i com apunta Tipton, i veiem en altres autors, ara l’administració tenia 

forma piramidal, a dalt de tot hi havia una oligarquia que exercia el poder absolut. Els 

homes que ostentaven el poder provenien dels antics han de Satsuma, Chōshū, Tosa i 

Hizen, a la dècada del 1870 la majoria dels governadors provenien d’aquests quatre 

han39, calia buròcrates lleials. Sembla que l’abolició dels han no va oposar massa 

resistència, per Tipton podria haver estat per tres causes: la major força militar estava en 

mans del govern central, la crisi financera que patien els han sota la pressió d’una 

intervenció estrangera, i l’acostament d’alguns daimyō al govern com a governadors de 

prefectura. Però les conseqüències socials que va portar aquesta abolició si que han estat 

tractades per Tipton i Yukio, tal i com exposo més endavant. 

                                                 
36 J. Mutel, op. cit., p. 64. El nou sistema d’organització territorial que s’instaura és molt semblant al 
francès. 
37 Beasley, Historia, op. cit. Ens aporta les divisions que es van anar donant en l’administració de les 
prefectures i la seva organització. 
38 Oriol Junqueras “et al.” op. cit., p. 223 
39 Oriol Junqueras “et al.” op. cit., p. 223 
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El que si que va causar malestar va ser l’abolició dels privilegis dels samurais. La 

condició de classe guerrera havia perdut sentit amb les reformes de l’exèrcit i van passar 

a ser ciutadans comuns com els camperols, els mercaders o els artesans.  

La fi, per llei, de les quatre classes socials hereditàries establertes en època feudal va 

acabar amb el llegat de l’era Tokugawa. Referent a aquest aspecte, Yukio i Tipton posen 

de relleu la visualització i alliberament de les classes socials marginades. Altres 

reformes com la obligació de registrar-se (nom, data de naixement...) així com de 

registrar les propietat es va fer, segons els historiadors marxistes, per exercir control 

sobre la gent. 

 

2.2.2. La reforma militar. 

 

El lema del nou règim era fer un país ric i un exèrcit fort, aquest segon element fou un 

dels grans objectius del període Meiji.  

Els canvis en la institució militar il·lustren l’ús de models occidentals que caracteritzà al 

govern Meiji. Tots els estudis apunten la reforma militar com a base per a l’inici de les 

grans reformes estructurals i va oferir un exemple de la modernització perseguida pel 

règim40, malgrat l’elevat cost econòmic ja que per aconseguir aquest exèrcit que pogués 

competir amb els europeus, el govern hi destinà, segons diversos historiadors, un terç de 

tots els ingressos. 

Com hem vist anteriorment amb la fi de la classe dels samurais aquests es veien obligats 

a trobar alguna altra ocupació, molts d’ells s’haguessin pogut incorporar a l’exèrcit, 

però Beasley apunta que els responsables de crear un exèrcit modern no veien als 

samurais disposats a sotmetre’s a una disciplina i un regalament que no tenia gens 

present el rang de cada un dels seus membres. 

Un dels canvis més profunds i destacats per els estudiosos va ser la proposta que va fer 

el ministeri de defensa, amb Yamagata Aritomo al capdavant, de reclutament universal 

partint dels models de lleva occidentals.  L’edicte de reclutament obligatori de 1873, fou 

considerat, segons autors com Tipton, com un eix del compromís Meiji amb la 

construcció d’un estat-nació modern segons el model occidental i s’obria a tots els 

ciutadans la possibilitat d’iniciar una carrera a les forces armades. Aquest aspecte 

permet parlar de la desaparició de les diferències de classe entre guerrers i la resta de 

                                                 
40 Elise K. Tipton, op. cit.,  p. 71 
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ciutadans. Per a Yukio, l’argumentari  que es defensava amb aquest reclutament era que 

el poble es defensaria ell mateix, però en realitat el que es volia era pacificar les revoltes 

del poble i competir amb les potències estrangeres. Yukio, que desenvolupa aquest tema 

en la seva obra a partir de les aportacions de la historiografia marxista, també apunta 

que si bé el reclutament era obligatori per a tothom, només els pobres van ser allistats, 

ja que els buròcrates i els rics en van quedar exclosos. La decisió del reclutament 

obligatori no va ser acceptada sense oposició. Aquest va ser un dels arguments de 

diverses revoltes que es van anar succeint.  

Yamagata és considerat el pare de l’exèrcit modern japonès el qual es basa en el model 

d’exèrcit francès. El nou govern va demanar a una missió francesa que supervisés el nou 

exèrcit, d’aquesta manera es van contractar militars francesos. També es van contractar 

militars alemanys, ja que el model agafat amb la creació de l’estat major al 1878 i dels 

comandament militar era alemany41, Beasley i Mutel accentuen de manera important 

l’origen dels models que agafaren els japonesos per al desenvolupament del seu exèrcit, 

com ja he dit donen molta importància als préstecs agafats dels països occidentals. 

L’experiència de japonesos que havien pogut conèixer de primera mà aquests models a 

partir de viatges i estudis a l’estranger va ser cabdal per a triar-los. 

El fet que ens presenta Beasley on al 1875 ja hi havia una acadèmia militar, s’havien 

construït arsenals, es fabricava dinamita...fa palès la importància que aquesta reforma va 

tenir per a la nova estructura estatal.  

La marina es va desenvolupar més endavant segons el model britànic, Mutel en destaca 

aquest aspecte, de fet fins al 1888 no hi va haver una acadèmia naval. La defensa 

marítima no requeria tanta importància en aquell moment i el cost dels vaixells era molt 

elevat. 

L’emperador era el cap suprem de les forces armades i els Caps d’Estat Major tenien 

accés directe al tennō. D’entrada no interferien en política, però com assenyala Beasley, 

finalment van acabar intervenint. L’exèrcit agafarà molta rellevància en el 

desenvolupament del període, sobretot cap al final amb les intervencions al continent 

asiàtic. Per alguns autors aquestes intervencions seran la necessitat de tenir nous espais 

on la població japonesa, molt nombrosa, pogués desenvolupar-se, per d’altres serà la 

necessitat de crear un espai que protegeixi al país, i per a d’altres com Watsuji Tetsuro, 

el resultat del sentiment d’inferioritat respecte a les potències estrangeres. 

                                                 
41 W. Beasley, Historia , op. cit., p. 106 
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2.2.3. La reforma fiscal. 

 

La situació econòmica al país era preocupant ja en temps dels Tokugawa, per tant 

davant de la realitat que es van trobar els nous dirigents calia prendre mesures. Calia 

reformar el sistema perquè a l’Estat li calia ingressar més diners per afrontar totes 

aquelles reformes que es plantejaven. 

A l’inici del període el sistema tributari que es va usar fou el mateix que al final de 

l’època del Bakufu, es cobrava sobre la collita, sobretot en arròs. Però ràpidament es va 

veure la necessitat de modernitzar-lo per tres motius que ens planteja Junqueras, la 

proporció del tribut es diferenciava segons s’administrés a cada domini, era necessari 

vendre els aliments per obtenir efectiu i la quantitat de tribut variava cada any segons 

les condicions climàtiques. 

A més la pressió sobre les despeses del govern era molt forta, es pagaven pensions als 

samurais que amb l’abolició dels seus privilegis i amb la dels dominis es va millorar, en 

alguns aspectes, l’economia del país42. Segons Yukio, les despeses que generaven les 

pensions que es pagaven a daimyō i a samurais eren el 30% dels ingressos totals. Per 

intentar minimitzar els efectes de l’abolició d’aquestes pensions, es va fer un pagament 

en bons segons el nivell social, d’aquesta manera una minoria es va enriquir molt i la 

majoria va acabar sent pobra43, element destacat en les obres de Tipton i Yukio on veiem 

certa preocupació pel desenvolupament de la societat del moment, de fet Yukio, planteja 

el sorgiment de les dues classes socials modernes, capitalistes i proletaris44. 

Les dificultats econòmiques van portar a imposar més càrregues econòmiques a bona 

part dels camperols, que van ser els que més van patir una de les reformes fiscals més 

trencadores amb l’època feudal. Amb la nova llei tributaria de 1873 es posava una taxa 

fixa sobre la terra i percebuda en efectiu tal i com apunta Tipton.  

D’aquestes reformes (la taxa sobre la terra, la possibilitat de venda de terres, l’expedició 

de títols de propietat...), la majoria dels historiadors, destaquen que els grans beneficiats 

foren els pagesos benestants45(Beasley), propietaris absentistes46(Yukio), que 

aconseguien grans quantitats d’arròs que podien vendre en el moment que el fos més 
                                                 
42 W. Beasley, Restauración op cit., p. 335 
43 Yukio i Tipton fan referència a aquest empobriment que va patir la classe dels samurais. 
44 El treball de Yukio (op. cit.) fa referència a un historiador de la historiografia marxista (Inoue Kiyoshi). 
45 W. Beasley ( Restauración, op cit.) destaca que la consolidació duna classe terratinent, era la base 
política de govern a les zones rurals, p. 343. 
46 Kaibara Yukio (op cit.) destaca que aquests propietaris no treballaven les seves terres, es dedicaven a 
altres tasques com l’estudi o a la creació d’espais on els nens del poble poguessin rebre instrucció. 
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beneficiós. La diferenciació entre pagesos benestants i absentistes respon a la línia de 

pensament dels dos autors, cal recordar que Yukio elabora els seu treball a partir de 

l’historiador Inoue Kiyoshi, de pensament progressista. Beasley afirma que alguns 

autors japonesos reconeixen la importància de l’establiment d’aquest impost pel 

creixement d’aquesta classe terratinent, per tant per la formació de la societat japonesa. 

Pels pagesos arrendataris aquestes reformes van ser un cop molt fort ja que segons 

Yukio, eren més explotats que en època feudal47. 

 

24%
pel propietari

39%
pel cultivador

37%
per a tribut

Anteriorment En l’actualitat

 34%
pel propietari

    32%
pel cultivador

   34%
per a tribut

 

Fig. 2 Gràfica sobre el repartiment de l’arròs després de la reforma. Yukio (2000, p. 240) 
 

Matsukata Masayoshi fou qui proposà la reforma de l’impost sobre la terra. Havia estat 

governador i posteriorment ministre d’economia, al 1882 fundà el banc del Japó. Les 

reformes que portà a terme el govern Meiji amb Matsukata al capdavant del ministeri 

d’economia durant els anys 1880 van afectar negativament als camperols més pobres, 

segons Tipton, que van veure’s forçats, molts d’ells a convertir-se en arrendataris o 

treballadors per compte d’un altre48. 

Aquestes reformes fiscals no van estar exemptes de revoltes arreu del territori, fet que 

assenyalen els autors treballats, però Beasley apunta que de 177 insurreccions que hi 

hagué entre els anys1868 i 1873, 66 estaven relacionades amb els impostos. 

Part dels ingressos que aconseguia el govern eren destinats a pagar deutes, a la 

construcció del nou exèrcit, i a l’impuls d’altres àmbits com la indústria i les 

infraestructures. 

 

                                                 
47 Veure fig. 2. Gràfica sobre el repartiment de l’arròs  
48 Elise K. Tipton, op cit.,  p. 73 
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2.2.4. Impuls a la indústria i a les infraestructures. 

 

Per a la majoria dels líders Meiji, el poder econòmic i el desenvolupament industrial 

eren indispensables perquè el japó pogués ser vist com un país igual per les potències 

estrangeres. 

El Japó sempre s'ha considerat una societat no europea que triomfà, pel que fa al 

desenvolupament industrial. L'èxit del Japó ressalta la importància que diversos factors 

coincidissin per facilitar aquest creixement. Per una banda les dotacions internes, que 

malgrat ser importants, foren exagerades pels historiadors dels anys 1960-1970, i un 

comerç exterior més benigne, però que també va ser exagerat pels historiadors dels anys 

1980-199049.  

Amb l’ambaixada Iwakura, Ōkubo i els altres funcionaris van tornar amb la visió clara 

dels avenços en aquest camp que havia de fer el país. La observació directa va permetre 

veure la superioritat material i tecnològica d’occident50. Com apunta Beasley, després 

del viatge, Ōkubo i Kido van veure que la indústria i el comerç tenien dret propi, no 

eren només un mitjà per finançar la reforma militar. Els autors occidentals desenvolupen 

el procés d'industrialització del país des de finals del segle XIX. Tipton també en parla 

de manera extensa i aporta, en la seva visó social, elements de la situació dels 

treballadors de les fàbriques. Amb l'exemple d'una de les indústries del l'època ens 

acosta el paper de la dona de classe social baixa en la societat del moment. 

Per una altra banda Yukio, en la seva obra, no desenvolupa gaire aquest aspecte, però si 

que el té present en el seu treball a través de les conseqüències que tot el sistema tindrà 

per a la població més pobra. 

Al Japó durant l’últim període Tokugawa ja havien anat apareixent, sobretot en l’àmbit 

rural, petites indústries manufactureres. El govern Meiji va incentivar aquestes activitats 

privades concedint finançament a baix interès. Amb l’abolició dels dominis el règim 

havia incorporat una sèrie d’indústries amb una tecnologia relativament nova, sobretot 

en el sector naval i militar.  

Els historiadors coincideixen a destacar que el Japó va començar a potenciar una 

indústria per tal de substituir el flux de productes estrangers. La voluntat era fer ric al 

país per limitar-ne la seva dependència i augmentar la capacitat militar per poder 

modificar els tractats desiguals.  Els historiadors argumenten que l'assoliment d’aquests 

                                                 
49 C. Bayly, op cit., p.194 
50 Veure annex. Caricatura d’un diari alemany sobre l’interès dels japonesos en la indústria. 
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objectius es va fer en dues línies: aprofitant els ingressos generats per les reformes 

fiscals i l’increment de la inversió en la creació d’indústries de titularitat pública51. 

Els ingressos de les reformes fiscals en van destinar en gran mesura a infraestructures, 

sobretot de transport, la comunicació era bàsica. Al 1872 es va inaugurar la primera línia 

de tren del país, que unia Tòquio amb Yokohama, 30 quilòmetres de línia de ferrocarril 

feta amb els suport dels Estats Units i amb tecnologia anglesa, una vegada més es 

constata la importància del coneixement de la tècnica occidental. Al 1880 ja hi havia 

120 quilòmetres de vies i segons Junqueras, la tecnologia i el finançament d’aquestes 

noves infraestructures ja eren japoneses.  

Per al desenvolupament de la indústria va augmentar la inversió estatal i es va contractar 

personal estranger que treballaria amb els japonesos, al principi es comptava amb 300 

tècnics estrangers, deu anys més tard només en trobem 28. Una de les indústries que 

més van rebre l’impuls de l’Estat van ser les tèxtils, de seda i cotó. Es van invertir 

diners en la compra de tecnologia, per exemple entre 1876 i 1879 es van comprar unes 

200 filadores mecàniques52. Es crearen uns centres que serien model per a les noves 

empreses, un d’aquests fou la fàbrica Tomioka (seda). Tipton ens retrata la realitat de la 

població davant d’aquesta industrialització a partir del funcionament d’aquesta fàbrica, 

és interessant apropar-nos a aquesta realitat. Al principi era difícil aconseguir mà d’obra 

per a la fàbrica, essencialment femenina, ja que la idea de treballar lluny de casa i sota 

les ordres d’un estranger no convencia. Les condicions de treball d’aquesta fàbrica van 

generalitzar-se a d’altres empreses durant la dècada de 1870. A la dècada següent la mà 

d’obra va créixer a causa de la pobresa de les famílies camperoles. A les filles de les 

quals els oferien residència i educació per part de la fàbrica, però les condicions de 

treball eren cada vegada més dures, amb llargues jornades de treball, poc descans, 

malalties...53 

Un altre sector de manufactura que va facilitar el creixement econòmic va ser la 

indústria del cotó. El govern, tal i com havia fet amb la seda, creà un model i hi va fer 

importants inversions amb l’objectiu d’aturar les importacions. Les fàbriques de cotó 

requerien d’una tecnologia més complexa i costosa, però a principis del segle XX el 

Japó es convertí en un dels majors productors de cotó54 

                                                 
51 Oriol Junqueras “et al.” op cit., p. 226 
52 Oriol Junqueras “et al.” op cit., p. 227 
53 A l’obra de Tipton (op. cit.) veiem un apropament a la societat japonesa del moment. 
54 Elise K. Tipton, op cit.,  p. 84 
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En 30 anys el Japó dominà la producció de diferents productes exòtics. Els japonesos 

havien d’aprendre moltes coses sobre la tècnica occidental, però aviat van dominar la 

producció moderna segons Yukio. 

Els historiadors que estudien l’economia estan d’acord que l’assignació de les 

inversions de l’Estat a les infraestructures va ser un encert. Encara que a finals del XIX 

algunes indústries estatals com la fàbrica Tomioka foren venudes, havien estat un bon 

exemple d’empresa pública, ja que contribuí a la primera indústria japonesa que tingué 

èxit amb les exportacions55. Altres historiadors mantenen que aquestes inversions en 

infraestructures les haurien d’haver deixat per a la inversió privada56 

Malgrat la reforma i l’impuls a la industrialització el sector primari seguia sent 

importantissim per al país, per això parlem de doble economia del Japó Meiji, ja que 

tots dos sectors havien crescut paral·lelament amb la introducció de noves tècniques i 

tecnologia, però el fet que la indústria i la mineria duplicaven la contribució a 

l’economia van deixar a l’agricultura en un segon pla57. 

Per tant podem dir que el fenomen que es produeix en la industrialització al Japó ve 

donat per la combinació de models difusors del canvi (occident) i per la importància de 

les inversions estatals i el desenvolupament intern. 

 

2.2.5. Civilització i obertura cultural 

 

Tos els historiadors estan d'acord que el model occidental es va adaptar i adoptar per 

part del govern. Sota el lema de consciència japonesa i ciència occidental es pretenia la 

modernització de les institucions del país. Però els diferents estudiosos presenten els 

canvis que es van donar en la vida quotidiana de la població. Pel govern calia que els 

japonesos fossin un poble civilitzat i per això calia adoptar certes maneres de relacionar-

se.  

Els canvis que es donaren en les formes en la societat japonesa, urbana sobretot, són 

esmentats per la majoria dels historiadors, però són Tipton i Martínez els que en parlen 

més. En la obra de Martínez58 podem veure com aquests canvis van donar-se en el si de 

                                                 
55 Elise K. Tipton, op cit.,  p. 83 
56 C. Bayly, op cit., p.195 
57 Oriol Junqueras “et al.” op. cit., p. 228 
58 Javier Martínez, op. cit. 
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la institució imperial i com aquesta fou el motor perquè aquestes novetats arribessin a la 

resta de japonesos. 

La vida social va patir una transformació, bàsicament amb els aspectes exteriors. Es va 

determinar que calia tallar-se els cabells a l’estil europeu, segons Tipton, això va 

comportar implicacions polítiques, molts es resistien a fer-ho per no perdre la seva 

identitat, però com en altres ocasions l’emperador va donar exemple. També els vestits 

van patir canvis. En actes públics els homes havien de vestir indumentària occidental, al 

mateix emperador se li fixà un model d’uniforme després d’haver estudiat diferents 

uniformes de monarques europeus. 

Hi va haver altres canvis com la introducció de la carn en la dieta dels japonesos, 

l’emperador va haver de tornar a donar exemple ja que com explica Mutel, la carn de 

boví havia estat prohibida pel budisme i per tant formava part de la tradició de la 

població. 

Però el símbol del lema de civilització i obertura cultural fou la reconstrucció del barri 

de Ginza. Després d’un incendi que cremà el centre de la ciutat es portà a terme el 

projecte d’un arquitecte anglès, Thomas Waters. Les cases es construïren amb maó i 

s’instal·laren llums de gas al carrer.  

Es van construir altres edificis a la ciutat on els ciutadans podien gaudir d’un espai pel 

gaudi d’estil occidental.  

Moltes altres mesures es van prendre pel que fa a la vida social, però a l’àmbit domèstic, 

fins i tot els funcionaris usaven els elements tradicionals59. 

 

2.2.6. Reacció a les reformes del govern Meiji. 

 

El canvi que va suposar el pas de l’època feudal al període Meiji i les seves reformes va 

anar lligat a reaccions de descontentament per part de la població. Al llarg del període 

trobem rebel·lions que afecten a diversos territoris del país. La fi dels privilegis dels 

samurais i l’abolició dels dominis, les càrregues fiscals sobre els camperols i la 

intervenció i poca participació en la vida política van ser alguns dels motius d’aquest 

descontentament segons els estudis actuals. Els historiadors posen especial atenció en el 

tipus d'oposició existent en l'època Meiji, i a la seva importància en el desenvolupament 

                                                 
59 L’obra de Tipton (op. cit.) aporta molta informació de com la societat també es va transformar en 
aquest període, pp. 74-79 
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d'allò modernitzant, com a incitadors de canvis que es van anar donant en aquest 

període. 

La rebel·lió més important a la que va haver de fer front el nou govern va desenvolupar-

se a Satsuma al 1877 i fou dirigida per Saigō Takamori, un dels herois de la restauració. 

Les desavinences amb les decisions del govern va fer que Saigō dimitís. Aquest 

enfrontament amb el règim era la culminació del descontentament dels samurais per la 

pèrdua de tots els privilegis. La rebel·lió va posar a prova el nou exèrcit que va obtenir 

la victòria. A finals del període Meiji el govern agafà la figura de Saigō com a símbol de 

la identitat japonesa60.  

Després de la revolta de Satsuma, la principal forma d’oposició organitzada fou el 

Moviment per la llibertat i els drets del poble ( Jiyū Minken Undō). La ideologia naixia 

del liberalisme i la democràcia occidental segons Tipton. Pels historiadors marxistes la 

forta reacció del govern en contra d’aquest moviment fou un factor per la instauració del 

l’absolutisme imperial, aquest concepte ha estat utilitzat per molts historiadors 

japonesos dels últims anys. Aquest moviment reclamava l’elecció del poder legislatiu 

per sufragi i l’abolició del tractats desiguals, també aglutinava les reivindicacions dels 

camperols. Per donar valor al compromís democràtic d’aquest moviment no s’han de 

tenir present els seus dirigents. Cal valorar la iniciativa de la ciutadania. Tipton posa de 

relleu que sota aquest moviment es van començar a organitzar grups de dones que van 

començar a lluitar pels seus drets i pels altres drets socials.  

Alguns contemporanis creien que per enfortir el país primer calia establir la llibertat i la 

igualtat del poble, a diferència dels governants, que creien al poble ignorant i inculte.  

Aquest pensament democràtic el trobem en els inicis del període Meiji segons Yukio. 

S’escrivien llibres com “Promoció per educar-se” de Fukuzawa Yukichi, publicat al 

1872 i es traduïen obres com “On Liberty” de John Stuart Mill que influïren en els 

progressistes. Van anar apareixent altres organitzacions com el Partit dels patriotes 

(Aikoku-kōtō), fundat per Itagaki Taisuke, entre les proclames que feien es demanava 

instaurar una institució política representativa, una assemblea nacional61. Per a autors 

com Yukio, a partir de la interpretació marxista, aquests moviments manifestaven la 

consciència de la nació moderna i feien una crítica pública de l’autoritat62. 

                                                 
60 Elise K. Tipton, op cit., p. 67 
61 Oriol Junqueras “et al.”, op. cit., p. 229 
62 Kaibara Yukio, op. cit., p. 247 
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El govern Meiji va intentar acabar amb aquests moviments amb una forta censura i amb 

restriccions a l’activisme polític. 

 

2.3. Constitució, nacionalisme i darreres reformes 

 

La Constitució pretenia donar sortida a les queixes de la oposició i als moviments que 

havien anat sorgint demanant més llibertat i drets civils. Segons Beasley, els camperols 

mostraven un considerable grau de comprensió i consciència política i van veure en la 

constitució la oportunitat de replantejar reivindicacions específiques  com les 

provocades per les reformes fiscals. 

Per als historiadors marxistes aquesta constitució no era democràtica ja que no va ser 

elaborada amb la participació del poble. Un dels principals objectius era la defensa del 

poder de l’emperador, molts dels poders li estaven reservats. Autors com Beasley també 

parlen d’una constitució que no pretenia promoure l’harmonia. Assegurar la participació 

a través del repartiment tendia a desprestigiar als polítics i calien grans despeses a causa 

de les freqüents eleccions. Amb la Constitució de 1889, autors com Tipton, valoren que 

les reformes es van acabar, la revolució política, social i cultural perdien la seva força. 

Es començaven a veure els canvis, però no sempre en la direcció que els governants 

volien.  

Els diferents autors destaquen que per a elaborar la constitució Meiji es va partir de la 

constitució prussiana, tot i que es va adaptar a la idiosincràsia japonesa. 

La constitució fou presentada com a donació de l’emperador al seu poble. Les 

constitucions sorgides al segle XIX han estat classificades en atorgades, pactades o 

imposades, la japonesa es considera una constitució atorgada. Els drets que donava eren 

considerats privilegis que concedia l’emperador, de fet el primer article definia al tennō 

com a figura sagrada i inviolable. Es pretenia fer de la institució imperial un símbol de 

la identitat nacional i de les altres institucions, un mitjà per consolidar la unitat del país. 

Va aparèixer la idea política del kokutai, l’essència nacional, que va donar nom a 

aquesta ideologia d’inspiració i unificació. Aquesta postura nacionalista ja es va iniciar 

en els períodes anteriors com hem vist en els precedents de la Restauració Meiji on 

l’emperador sempre va ser considerat un element important d’aquesta identitat japonesa. 

Aquests elements van fer que es critiqués l’autoritarisme de la constitució després de la 

II guerra mundial. 
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Molts historiadors coincideixen que s’inicià un període on la ideologia dominant al 

segle XX sorgí de la consideració de l’emperador com a ésser sagrat i de la 

reivindicació de la identitat nacional. Però la presentació que es va fer de l’emperador, 

segons Tipton, va ser la d’un monarca modern, símbol del progrés del país i d’una unitat 

nacional civil i patriòtica. 

El debat sobre la importància de la nació va fer virar el procés d’occidentalització que 

s’havia iniciat amb la Restauració Meiji, l’exemple més clar, segons els historiadors , el 

trobem en la reforma educativa del 1890. 

Les teories del nacionalisme, van ser un dels principals temes de debat per als 

historiadors de finals del segle XX. Malgrat els historiadors moderns no veien clara una 

interpretació naturalista de les nacions, era evident que al Japó i en altres països es 

donaven amb anterioritat elements que definien certa entitat com era la homogeneïtat 

lingüística i religiosa i una pàtria compacta i ètnica. Aquests elements els van usar els 

nous líders per consolidar els estats nacionals.  Alguns historiadors defensen que el 

nacionalisme està vinculat a la industrialització i a la urbanització. És cert que al Japó 

en el moment que el nacionalisme augmenta es donen aquets elements, però ja hem vist 

que la unitat de la identitat japonesa ja va anar apareixent en el període anterior. Si ens 

fixem en altres teories del nacionalisme, com les de Hobsbawm i Breuilly, trobem una 

possible explicació al procés que van seguir els líders del període Meiji. Aquesta teoria 

defineix el sorgiment del nacionalisme com un procés, el sentiment de nacionalitat 

derivat de memòries i tradicions de patriotismes anteriors fou adaptat pel poder del nou 

Estat63. 

La temptativa de definir el Japó i la identitat japonesa posant al centre la institució 

imperial va traspassar els canvis que s’havien donat als anys 1880 en les mesures 

relacionades amb l’educació. Com he apuntat anteriorment l’Edicte Imperial d’Educació 

promulgat al 1890 accentuava els grans principis de la lleialtat i la pietat filial i la 

inclusió de valors japonesos, fundats en el tradicional sistema de la cultura japonesa i el 

modern nacionalisme, en el sistema educatiu. La moral, el patriotisme i l’esperit de 

reverència a l’emperador foren preferents en la formació. 

Pel que fa a la reforma educativa els autors occidentals destaquen sobretot les dades 

d’alfabetització de la població japonesa i del nombre de centres d’ensenyament, desde 

les escoles primàries fins a la universitat. Beasley destaca l’existència d’escoles en tots 

                                                 
63 C. Bayly, op. cit., p. 225 
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els pobles al 1872, al 1880 trobem 28.000 centres escolars amb més de dos milions 

d’alumnes, un 40% dels nens en edat escolar i cap al 1900 la xifra ascendeix al 90%. Els 

autors d’origen japonès destaquen, sobretot, el contingut del programa que es va establir 

amb l’edicte d’educació i la contribució a la reducció de desigualtats fomentant l’accés 

a la instrucció. Una vegada més destaca la visió social d’aquests autors, a més Tipton 

aporta el desenvolupament de l’escolarització femenina i la idea dels líders Meiji sobre 

el rol de la dona en la nació japonesa, considerada bona esposa i mare sàvia. Hi ha altres 

historiadores, com Garcés, que han fet un treball important sobre la dona japonesa, i 

destaca idees coincidents amb les de Tipton. Al Japó Meiji es va crear una estructura 

vertical dirigida pels homes que relegava les dones a la llar64. 

El govern centrà els seus esforços ideològics en l’escola primària i el canvi en el 

contingut en la instrucció permet veure l’estratègia de combinar la tecnologia moderna 

amb els valors tradicionals. 

Cal destacar un altre aspecte de l’obra de Tipton que es desenvolupa en menys mesura 

en els altres autors. Tipton treballa molt la nació desde diferents perspectives i elements 

i un d’aquests punts és la voluntat dels líders Meiji de presentar la societat japonesa 

ètnicament homogènia. La instrucció fou un instrument útil per englobar les minories 

del país, els ainu i els illencs d’Okinawa, segons una nova definició racial al Japó. 

Fins temps recents s’havien fet pocs estudis sobre aquestes minories ètniques, ja que al 

Japó pervivia aquesta visió homogènia de la societat. La historiografia ha descrit 

aquestes dues minories com a víctimes de la colonització interna i d’una clara 

discriminació racial65. 

 

2.4. Fi del període Meiji 

 

Tots els historiadors posen èmfasi en l’interès que tenien els líders Meiji per equilibrar 

el poder amb les potències occidentals i poder renegociar els tractats desiguals. El 

desenvolupament del Japó durant aquest període va permetre aconseguir l’objectiu dels 

governants. Però les idees nacionalistes i la voluntat de presentar-se com una gran nació 

van desenvolupar idees imperialistes que van acabar amb la guerra contra la Xina i més 

tard amb els russos. La voluntat d’expansió va ser considerada com a instrument de 

                                                 
64 Fernando Cid “et al.” ¿Qué es Japón? Introducción a la cultura japonesa (La encrucijada de la mujer 
en el Japón de hoy: trabajo, familia, sociedad y aspiraciones personales, Pilar Garcés García), p. 174 
65 Elise K. Tipton, op. cit.,  pp. 105-108. 



 

 32

presentar-se d’igual a igual amb les altres potències, però últimament, aquesta expansió 

cap a territoris veïns es veu com la necessitat del Japó de traçar un espai de seguretat 

davant l’avenç de potències de la zona com Rússia. 

De fet, segons Pieter Duus66va ser la guerra amb els russos el que va provocar 

l’enlairament imperialista al Japó. Occident va prendre consciència de la presència 

d’una potència asiàtica. Molts historiadors veuen la victòria dels japonesos en aquesta 

guerra com el punt de partida del canvi de les relacions exteriors del Japó. 

Però en les obres de Yukio i Tipton hi trobem el malestar que va generar a l’interior del 

país aquesta guerra. Ens presenten una sèrie de disturbis importants com a reacció de la 

societat del moment davant d’una guerra que no va aportar beneficis econòmics (no hi 

va haver indemnització) i que es va cobrar moltes vides. Yukio posa de manifest 

l’aparició d’un antimilitarisme iniciat pels socialistes que s’oposaven a les guerres sota 

l’ideal de llibertat, igualtat i humanitarisme67. 

La fi del període Meiji va esdevenir amb la mort de l’emperador al 1912. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Elise K. Tipton, op. cit.,  p. 127 
67 Kaibara Yukio, op. cit., p. 264 
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3. La Restauració Meiji en alguns aspectes del Japó modern 

 

Durant la segona meitat dels anys 1960, entre protestes per la situació del país, es va fer 

la celebració del centenari de la Restauració Meiji, celebrat com el punt més alt de la 

història d’èxit del Japó. 

La identitat nacional va ser un debat que va agafar molt impuls durant el període Meiji, i 

al 2007 aquest debat encara era lluny d’acabar. Els partits polítics nacionalistes 

segueixen una política d’exaltació nacional que a vegades ha comportat l’enfrontament 

amb països veïns per qüestions del passat. 

Després de la segona guerra mundial la figura de l’emperador s’erosionà quedant com a 

símbol del poble i sense responsabilitats polítiques, però si com a símbol d’unitat del 

Japó. 

Amb la voluntat de conèixer l’occident del període Meiji es va introduir en la societat 

japonesa l’individualisme que s’establí com a moral predominant després de la segona 

guerra mundial, segons Yukio. Però amb l’Edicte Imperial d’Educació del 1890 es van 

introduir elements de la moral tradicional japonesa per recuperar els principis de lleialtat 

i de pietat filial. Aquest element del grup, de pertànyer a una família és la base de 

teories d’estudi sobre la concepció de les empreses japoneses a l’actualitat. Aquests 

estudis parteixen d’una marcada orientació de grup de la societat japonesa que ja vindria 

de períodes molt anteriors al Meiji, però durant el procés que es va viure a partir del 

1868 i sobretot al 1890, la recuperació en la instrucció de valors tradicionals va fer 

mantenir aquesta consciència del bé comú. Tot i que Beasley apunta que quedà 

implantada una consciència de dicotomia cultural. Segons Andrew Gordon la 

consciència de grup en el món de l’empresa, vista com una necessitat té els seus orígens 

en la Restauració Meiji68. 

Aquesta consciència de grup i l’individualisme porten a Yukio a plantejar-se com poder 

diferenciar l’actuar i pensar per si mateix, d’una actitud egoista69. 

Pel que fa a l’Edicte d’Educació no es retirà fins al 1948, un dels aspectes amb el que 

s’intentà acabar fou la segregació dels sexes pel que feia a determinades àrees com 

l’assignatura de la llar, però Akemi ens fa veure que  a finals dels anys 1950 es va tornar 

a recuperar el lema de l’època Meiji de les bones esposes i mares sàvies. Això va fer que 

                                                 
68 Fernando Cid “et al.” ¿Qué es Japón? Introducción a la cultura japonesa (Las bases para la armonía en 
las organizaciones japonesas: conciencia grupal y la comunicación, Luis Óscar Ramos), p.76 
69 Kaibara Yukio, op.cit., p. 326 
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a l’assignatura de la llar hi tornés a haver segregació per sexes. La recuperació 

econòmica i productora del país després de la segona guerra mundial va fer entrar el 

país en una nova modernitat, però la mentalitat japonesa seguia donant a la dona el 

mateix paper que durant el període Meiji. 

En la societat actual, podem veure aquests dos elements destacats en un sol espai, 

l’empresa. Malgrat la concepció del grup que es té al món empresari japonès, la dona no 

té el lloc que li correspon. 
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4. Conclusions 

 

La Restauració Meiji va ser l’inici del Japó modern, és un fet que tots els historiadors 

coincideixen a afirmar. Les reformes que van dur a terme els líders Meiji van 

transformar el país i el van portar a aconseguir l’objectiu perseguit de competir i 

relacionar-se en pla d’igualtat amb les potències occidentals i revisar els tractats signats. 

Va assentar moltes de les bases del Japó actual. En el que hi havia divergències és en 

l’enfocament que cal donar al període precedent, l’era Tokugawa. La historiografia 

marxista ha vist aquest moment de la història del Japó com una etapa feudal amb un 

estancament del país. Però les teories més recents tendeixen a veure l’era Tokugawa 

com un moment on es van començar a posar certes bases per al desenvolupament del 

període Meiji. En aquest fet hi estan d’acord tant els historiadors occidentals com els 

d’origen japonès. 

Pel que fa a les reformes esdevingudes amb la Restauració Meiji, els autors que he 

treballat fan seves les teories més recents, encara que Yukio defensa teories 

progressistes aportant el contrapunt a molts dels aspectes tractats pels autors occidentals 

treballats, i Tipton ens aporta informació de diferents visions de la historiografia.  

Pel que fa a la intenció de valorar les diferents visions que es donen entre la 

historiografia occidental i la oriental, si que he pogut constatar que els autors d’origen 

japonès juntament amb Tipton, desenvolupen molt la història social. Estan molt atents 

en com afecten els fets històrics en la població, sobretot la més humil. La sensibilitat 

cap als grups socials més desafavorits és evident. També posen de relleu molts aspectes 

culturals i de la tradició japonesa. Els autors occidentals desenvolupen molt les reformes 

i els canvis que es van donar, estructurals i d’organització. Aportem moltes dades per 

confirmar el que desenvolupen. 

De l’obra de Tipton cal destacar l’estudi del paper de la dona japonesa en la 

modernització del país. La resta d’autors no aporten informació sobre les 

problemàtiques de gènere al Japó Meiji. 

L’obra de Martínez Herrero, no la puc situar en cap dels dos blocs bibliogràfics que he 

anat definint, ja que malgrat ser un autor occidental ara resideix al Japó i la seva obra 

gira entorn de la visió dels fets des del punt de vista de la institució imperial. 

Aquest és un element que no el trobem tant desenvolupat en cap de les altres obres 

treballades. La resta d’autors relaten alguns aspectes de la vida de l’emperador, però en 
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l’obra de Martínez Herrero podem seguir els períodes Tokugawa i Meiji desde la cort 

imperial. 
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Al 1854, un any després de l’arribada dels vaixells americans de Matthew C. Perry a les 

costes del Japó demanant l’obertura d’alguns ports per a l’avituallament, es va signar el 

primer tractat desigual amb una potència estrangera. D’aquesta manera es posava fi a la 

política d’aïllament del país. El Bakufu accedia a les peticions estrangeres. 

 

TRACTAT DE KANAGAWA (31 de març de 1854) 

(...) 

Article 2 

El Japó garanteix el port de Simoda i el port de Hakodade, com ports de recepció per els 

vaixells dels Estats Units, on disposaran d’aigua, fusta, provisions, carbó i altres 

mercaderies que la situació requereixi, en la mesura que els japonesos disposin de les 

mateixes. 

Article 5 

Les tripulacions dels vaixells avariats així com altres ciutadans dels Estats Units, que 

visquin temporalment a Simoda i Hakodade, no patiran les mateixes restriccions que els 

holandesos i els xinesos a Nagasaki, seran lliures de moure’s des de Simoda fins el límit 

de set milles japoneses (...) i de la mateixa manera per anar des de Hakodade fins els 

límits definits després de la visita de la flota nord-americana a aquest lloc. 

Article 7 

S’acorda que els vaixells dels Estats Units que es trobin en els esmentats ports podran 

intercanviar monedes d’or i plata i altres mercaderies per altres articles, sota les lleis 

temporals que estableixi el Govern Japonès a tal efecte. 

Article 8 

Només els funcionaris japonesos nomenats per a tal funció podran proporcionar la fusta, 

aigua, provisions i altres articles necessaris. 

Article 9 

S’acorda que si en el futur el Govern del Japó garanteix a un altre nació o nacions 

privilegis i avantatges que no es troben garantits als Estats Units i els seus ciutadans per 

el present tractat, aquests privilegis i avantatges seran aplicats als Estats Units i els seus 

ciutadans sense consulta ni demora. (…) 
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<http://www.archives.gov/exhibits/featured_documents/treaty_of_kanagawa/treaty_ima

ges.html#reload> Imatge de la última pàgina del tractat de Kanagawa amb la signatura 

de M.C.Perry. 
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Al gener de 1868 la Restauració Meiji va obrir un període de reformes que van canviar 

el país, l’objectiu era situar al Japó en igualtat amb les potències del moment.  

L’emperador va presentar els objectius que els líders Meiji pretenien aconseguir. 

 

JURAMENT IMPERIAL SOBRE ELS CINC PRINCIPIS (1868)  

1. Es convocarà una assemblea deliberativa, d'ample base, on tots els afers d'estat es 

decidiran mitjançant el debat obert. 

2. Les classes altes i baixes s'hauran d'unir per dur a terme l'administració dels afers 

economies i financers. 

3. És del tot necessari establir un sistema sota el qual, no solament els elements civils i 

militars, sinó també el poble en general pugui desenvolupar les seves capacitats de 

manera que ningú es pugui sentir discriminat. 

4. Les diabòliques maneres del passat s'hauran d'abolir i totes les nostres accions 

conduir-se d'acord amb el signe dels temps. 

5. S'haurà de cercar el coneixement arreu del Món per tal d'eixamplar i enfortir els 

fonaments del govern imperial. 

 

Javier Martínez, Japón De la katana al manga. Barcelona, Shinden Ediciones, 2008. 

p.119. 
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Els líders japonesos ja feia temps que veien la necessitat de conèixer la tècnica i la 

tecnologia dels occidentals, per això van organitzar viatges a Europa i a Amèrica per 

estudiar les seves realitats. La premsa dels països visitats es feien ressò de l ‘interès dels 

japonesos per conèixer-ho tot. 

 

 

 

W. Beasley, La Restauración Meiji. [imatge] Gijón, Satori Ediciones, 2007, p. 327. 

Caricatura d’un diari alemany durant una visita a una indústria metal·lúrgica. 
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Amb el coneixement d’Europa i Amèrica es va obrir la porta a molts elements 

occidentalitzants que eren considerats com a modernitat. 

 

La transformació que va patir el Japó s’evidencia en aquests dos retrats de l’emperador, 

el primer d’inicis del període i el segon un cop iniciat el procés de canvi. 

 

       

<http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/129041>    W. Beasley, La Restauración Meiji.[imatge]    

Mutsuhito, el jove emperador Meiji al 1872.       Gijón, Satori Ediciones, 2007, p. 327.        

Plata de albúmina, Impressió Uchida Kuichi.    L'emperador Meijiamb uniforme d'estil    

        occidental. 
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Les reformes Meiji van afectar molts àmbits diferents, les reformes a l’exèrcit, a les 

finances, en l’educació, en l’arquitectura i en els costums (externs) de la societat. 

El gravat japonès, que va tenir el seu moment d’esplendor en l’era d’Edo, va seguir 

fent-se i retratà els canvis que es van donar amb les reformes Meiji. 

 

En el següent gravat hi ha representada una de les batalles de la revolta de Satsuma on 

es poden veure l’antic exèrcit de samurais contra el nou exèrcit japonès de patró 

occidental. 

 

 

<https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:ShiroyamaBattle.jpg> Batalla de Shiroyama. 
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Els canvis en la vida social i en l’organització dels nous barris també van ser retratats 

pels gravats. 

En el següent ukiyo-e es poden veure elements occidentals com els llums de gas, els 

tramvies, vestits d’estil occidental i també hi trobem elements tradicionals en el 

transport i en el vestir. 

 

 
 

<http://ohmoriws1.ms.kagu.tus.ac.jp/public_page/kidland/JapaneseHistory/Meiji-

Bunmeikaika.html>  El barri de Ginza a Tòquio. 
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Amb les reformes que s’havien dut a terme el país va anar-se equiparant a les potències 

occidentals i al 1889 l’emperador va atorgar una constitució al poble japonès. Com 

molts altres elements, aquesta constitució va seguir el model de la constitució prussiana. 

 

LA CONSTITUCIÓ MEIJI  (1889) 

 

Habiendo ascendido al trono de una sucesión lineal ininterrumpida durante siglos, en 

virtud de las glorias de nuestros antepasados, y deseando fomentar el bienestar y 

desarrollar las facultades morales e intelectuales de nuestros amados subditos, lós 

mismos que han sido favorecidos con el cuidado benévolo y la vigilancia afectuosa 

de nuestros antepasados; esperando mantener la prosperidad del Estado de acuerdo con 

nuestro pueblo y contando con su apoyo, por el presente promulgamos, en 

cumplimiento de nuestro edicto imperial del duodécimo díá del décimo mes del 

decimocuarto año de Meiji, una ley fundamental del Estado, que exhiba los principios 

que servirán de guía a nuestra conducta e indicarán a nuestra descendencia, y a nuestros 

subditos y su descendencia, lo que tendrán que acatar eternamente.; 

Hemos heredado de nuestros, antecesores los derechos de soberanía del Estado que 

legaremos a nuestros descendientes. Ni nosotros ni ellos dejaran de ostentarlos en el 

futuro, de acuerdo con las cláusulas de la Constitución que promulgarnos. Declaramos 

ahora, respetar y proteger la seguridad de los derechos y la propiedad de nuestro pueblo, 

al que garantizamos el completo disfrute de ellos dentro de los límites de los preceptos 

de la presente Constitución y de la ley. La Dieta imperial será convocada para el año 

vigésimo tercero de Meiji, y lá fecha de su corhienzo será la deja puesta;en vigor de esta 

Constitución. Cuando en el futuro, se necesitare enmendar cualquiera de sus cláusulas, 

nosotros o nuestros sucesores asumiremos, el derecho de iniciativa y someteremos un 

proyecto de enmienda a la Dieta imperial, la cual votará la reforma de acuerdo con las 

condiciones im puestas por la presente Constitución, y ni nuestros descendientes ni 

nuestros subditos podrán efectuar alteración alguna operando de otro modo. Nuestros 

ministros, en nuestro nombre, serán responsables de llevar adelanté la presente 

Constitución, y nuestros subditos, presentes y futuros, asumirán para siempre el deber 

de obediencia a ella 

Capítulo I. El Emperador 

Artículo I. El Imperio del Japón será regido y gobernado por una línea de Emperadores 

ininterrumpida a través de los siglos. 



 

 48

Artículo II. El trono imperial será heredado por los descendientes imperiales masculinos 

según lo establecido por la ley de la Casa Imperial. 

Artículo. III. El Emperador es sagrado e inviolable. 

Artículo IV. El Emperador es la cabeza del Imperio; reúne en sí los derechos de 

soberanía, que ejercita de acuerdo con las disposiciones de la presente Constitución. 

Artículo V, El Emperador ejerce el Poder Legislativo con el consentimiento de la Dieta 

Imperial. 

Artículo VL El Emperador, sanciona las. leyes y ordena su promulgación y ejecución. 

Artículo VIL El Emperador convoca la Dieta Imperial, la inaugura, cierra y prorroga, y 

disuelve la Cámara de Representantes. 

Artículo VIII. El Emperador, ante la urgente necesidad de mantener la seguridad 

nacional o de. impedir calamidades públicas, dicta, cuando la Dieta Imperial no celebra 

sus sesiones, ordenanzas imperiales en vez de leyes. Estas ordenanzas deben ser 

presentadas a la Dieta imperial én la sesión siguiente, y cuando no sean aprobadas el 

gobiemoias declarará inválidas para el futuro. 

Artículo IX. El Emperador dicta o hace que se dicten las ordenanzas necesarias para dar 

cumplimiento a las leyes, o para mantener la paz pública y el orden, y fomentar el 

bienestar de los subditos. Pero la ordenanza no alterará, en modo alguno, cualquiera de 

las leyes existentes. 

Artículo X. El Emperador establece la organización de las diferentes ramas de la 

administración y los salarios de todos los funcionarios civiles y militares a quienes 

nombra y despide. Las excepciones especialmente establecidas en la presente 

Constitución o en otras leyes estarán de acuerdo con ias respectivas estipulaciones. 

Artículo XI. El Emperador tiene el mando supremo del ejército y de la marina. 

Artículo XII. El Emperador determina la organización del ejército y la marina y su 

permanencia en tiempo de paz. 

Artículo XIII. El Emperador declara la guerra, concierta la paz y concluyelos tratados. 

Artículo XIV. El Emperador declara el estado de sitio. Sus condiciones y efectos serán 

determinados por la ley. 

Artículo XV. Emperador confiere títulos de nobleza, grados, órdenes y otras distinciones 

hononficas. 

Artículo XVI. El Emperador ordena las amnistías, perdones, conmutaciones de penas y 

rehabilitaciones. 
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Artículo XVII. De conforrnidad con las disposiciones de la ley de la Casa. Imperial, se 

instituirá una Regencia. El regente ejercitará en nombre del Emperador los poderes que 

pertenecen a éste. 

(TIEDEMANN, Breve historia del Japón moderno, Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 

1965, pp. 141 i ss.) 

 

 

Al 1890 amb el nacionalisme i la identitat japonesa com a elements de base es va 

formular un edicte sobre educació on es recuperaren aspectes de la tradició. 

 

EDICTE IMPERIAL D'EDUCACIÓ (1890) 

 

Als nostres súbdits: 

Els nostres avantpassats imperials fundaren el nostre imperi sobre bases amples i 

eternes i implantaren la virtut d'una forma ferma i profunda; Els nostres súbdits, sempre 

units per la lleialtat i la pietat filial, han il·lustrat la bellesa de tot això de generació en 

generació. Aquesta és la glòria del caràcter fonamental del nostre imperi, i en ella 

reposa l'origen de la nostra educació. 

Súbdits nostres, obeïu als vostres pares, sigueu afectuosos amb els vostres germans i 

germanes, marits i mullers viviu en harmonia, sigueu amics sincers; tingueu modèstia i 

moderació; feu arribar a tots la vostra benevolència; cerqueu el coneixement i cultiveu 

les arts, desenvolupant d'aquesta manera les vostres facultats intel·lectuals i 

perfeccionant la vostra força moral; a més feu avançar el bé comú i promogueu l'interès 

general, respecteu sempre la constitució i obeïu les lleis; en cas d’emergència, oferiu-

vos coratjosament a l’estat, guardant i mantenint d'aquesta manera la prosperitat del 

nostre tro imperial junt a la del cel i la terra. 

No us heu de conformar en ser els nostres bons i fidels súbdits, sinó que heu de honrar 

les millors tradicions dels vostres avantpassats. El camí aquí assenyalat és també 

l'ensenyament llegat per els nostres. 

 

<http://www.danzan.com/HTML/ESSAYS/meiji.html> Edicte imperial d’educació de 

1890. 

 

 


