
Un pont
entre dues
cultures
Lin Shen i Jin Di són un matrimoni de Xangai entossudit a
mostrar la cultura xinesa a Barcelona. La seva trajectòria és
un exemple de les iniciatives integradores d’una comunitat
vista com a tancada i misteriosa i, al mateix temps, atractiva.

ense mantenir un equi-
libri amb la naturalesa

no vas enlloc. Has de respectar
els altres per respectar-te tu ma-
teix». Aquest és un dels valors de
la cultura xinesa, segons explica
Lin Shen, una jove de 30 anys
d’edat, procedent de Xangai i
obstinada a ensenyar a Catalu-
nya el millor de la seva cultura
d’origen. Lin i el seu marit, Jin
Di, constitueixen un d’aquells
nexes d’unió entre maneres dife-
rent de veure la vida, una parella
que manté una relació quotidia-
na amb la seva societat d’acolli-
da, sense descuidar els contactes
amb altres membres de la comu-
nitat xinesa a Barcelona.

Curiosament, Lin Shen va arri-
bar a Barcelona el novembre del
2003, «un dia assolellat i amb el
cel blau», recorda com si es trac-
tés d’una premonició. Havia dei-

«S
CARLOS BAJO xat el seu Xangai de naixement,

d’una banda, atreta pel mite es-
panyol del sol i els braus, la san-
gria i la paella; i, d’una altra, amb
l’objectiu de completar una for-
mació acadèmica que li pogués
donar avantatges en una societat
força competitiva, com és la de
Xangai. Es va trobar quelcom de
diferent en les seves expectati-
ves, però li va agradar i la va atra-
par. La seva actitud positiva li va
permetre descobrir immediata-
ment a Barcelona un reflex de
Xangai.

«Jo vinc d’una ciutat que ha re-
but moltes influències culturals
diferents des del segle XVII. Te-
nim influències europees, japo-
neses, nord-americanes. Barce-
lona s’assembla molt a Xangai,
és una ciutat internacional, està
al costat del mar i és un centre
econòmic important de l’Estat
espanyol; la seva cultura és un

pèl mestissa, amb influències de
França, dels emigrants d’altres
indrets d’Espanya i, ara, de tot ar-
reu. M’hi vaig sentir molt bé. Mai
no m’hi he sentit estranya», con-
fessa Lin Shen.

Malgrat aquell primer impac-
te, no va trigar a anar per feina i

La setena
comunitat
L’1 de gener del 2010, a
Catalunya hi havia enre-
gistrades 46.333 persones
d’origen xinès (segons da-
des Idescat). Deu anys
abans, la xifra només era
de 4.461 persones. Avui,
són la setena comunitat
d’immigrants a Catalunya,
i suposen un 3,86% de la
població d’origen estran-
ger. La meitat dels mem-
bres d’aquesta comunitat
tenen entre 25 i 44 anys.
Només a la ciutat de Bar-
celona hi ha 14.383 per-
sones xineses, i a Santa
Coloma de Gramenet, la
segona comunitat xinesa
més important, són 5.507
persones.

Lin Shen, natural de Xangai,
ensenya cal·ligrafia xinesa a
Barcelona. / DAVID KAME

26 • PRESÈNCIA • Del 13 al 19 de maig del 2011

PAÏSOS CATALANS



va començar a aprendre castellà
a la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) com a prepara-
ció per estudiar un màster en ad-
ministració i distribució de peti-
tes i mitjanes empreses. Va ser
durant aquests primers estudis
quan va conèixer el seu marit, de

Xangai com ella. Jin Di, de 34
anys d’edat, també havia arribat
a Barcelona per estudiar alguna
cosa que li obrís noves portes la-
borals.

Posició de privilegi
La seva intenció no era quedar-se

a Espanya, tanmateix ambdós es
van submergir en la societat lo-
cal i van enfortir el seu contacte
amb la comunitat xinesa, una
confluència de factors que els va
descobrir la seva posició privile-
giada enmig de les dues cultures i
van reorientar el seu destí.

L’Escola Han d’Art i Cultura
Xinesa és la màxima expressió de
la voluntat de Jin i Lin per cons-
truir ponts entre Catalunya i Xi-
na. Després de pràcticament
cinc anys de cursos de llengua xi-
nesa per a empresaris catalans i
de treballs de traducció, inter-
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pretació i mediació en aquest
àmbit dels negocis, el matrimoni
de Xangai va decidir formalitzar
el seu paper i obrir l’escola el no-
vembre del 2010. Des del local
del barri barcelonès del Fort
Pienc despleguen la seva pers-
pectiva particular de la llengua
com un conjunt del qual formen
part altres aspectes culturals.

«Ensenyem xinès mandarí
combinat amb cultura i filosofia,
perquè creiem que no és sufi-
cient conèixer la llengua. Pots
entendre el que diuen les parau-
les, però si no saps res de la cultu-
ra, mai no entendràs el
que està passant al teu vol-
tant, perquè les coses es
fan d’una manera deter-
minada...», explica Lin
Shen. La jove de Xangai es
remet a la filosofia de Con-
fuci: «Ens ensenya que és
necessari mantenir la
mentalitat oberta i el punt
de vista llunyà. Moltes
persones només es pre-
ocupen per guanyar més
diners i han perdut els va-
lors, s’han oblidat que sen-
se mantenir un equilibri
amb la naturalesa no po-
dem anar enlloc».

Xinesos catalans
L’Escola Han obre les por-
tes a aquells que vulguin
apropar-se a la cultura oriental, a
la llengua i a la mentalitat, però
també a aquells xinesos que s’in-
teressen per aprendre espanyol
per facilitar-los la integració. El
cercle de la cultura del respecte i
el coneixement es tanca amb els
cursos per a nens xinesos adop-
tats per famílies catalanes. «Els
pares poden aprendre amb els
petits una mica de la cultura
d’origen dels nens, perquè ells
no perdin completament el seu
vincle amb la Xina», assenyala la
professora.

Jin i Lin estan obstinats que les
seves cultures, la d’origen i la
d’acollida, estrenyen els seus lli-
gams. «La nostra escola no és no-
més una escola d’idiomes, és una
plataforma perquè es desenvolu-
pin altres tipus d’activitats cultu-

rals i volem participar i col·labo-
rar amb altres organitzacions»,
declara Lin Shen. El cas d’aquest
matrimoni és el millor exemple
per indicar que fructífer pot ser el
contacte amb una cultura tan
misteriosa com rica, com és la
cultura xinesa.

Una mà estesa
Jin Di i Lin Shen fan esclatar l’es-
tereotip de la comunitat xinesa
impenetrable. Ambdós es rela-
cionen quotidianament amb la
població local sense abandonar
la seva comunitat d’origen. Fa

més de set anys que van
arribar a Barcelona i des
d’aleshores han construït
al seu voltant un ambient
mescla de cultures dife-
rents. «Quan vam arribar
a Barcelona, sempre anà-
vem a sopar o a prendre
alguna cosa amb els nos-
tres companys de classe»,
assenyala Lin. Per ells era
oci, però no només això,
era una manera de conèi-
xer gent, de créixer i
d’aprendre l’idioma.
Malgrat que sembli no-
més una anècdota, és cu-
riós que el matrimoni ha-
gi contractat una noia ca-
talana perquè faci de can-
gur del seu fill de 2 anys.
«Molta gent se sorprèn,

però a mi em sembla el més nor-
mal del món», comenta Lin di-
vertida.

Aquest matrimoni navega en-
tre dues aigües i no els agraden
alguns prejudicis, o més aviat,
prefereixen trobar una explica-
ció i donar matisos. «Els ciuta-
dans xinesos tenen una mentali-
tat molt tímida, és cert, els costa
aprendre la llengua. S’ha de tenir
en compte que arribar a un país
estranger és molt dur i, si a més a
més tens dificultats amb l’idio-
ma, està clar que és més senzill
relacionar-se amb la teva comu-
nitat», explica Lin Shen. Tanma-
teix, des de la seva experiència,
considera que és una qüestió de
temps que es vagi produint una
obertura natural i un contacte
més fluïd entre les dues comuni-

tats i recorda que hi ha molts ciu-
tadans xinesos amb iniciatives
interessants.

Sense ànim de retret, ni tan
sols de justificació, sinó més
aviat com a informació, Lin
Shen explica que la comunitat
occidental que resideix a la seva
ciutat de naixement, a Xangai, és
extremadament tancada. «Els
francesos viuen en edificis de
francesos, els nord-americans
només es relacionen amb nord-
americans. Aquí, els xinesos ce-
lebren l’any nou xinès al carrer,

Ensenyen xinès
mandarí
combinat amb
cultura i
filosofia

El matrimoni ha
contractat una
noia catalana de
cangur del seu
fill de 2 anys

A l’Escola Han,
s’ensenya
l’antic art de
la cal·ligrafia
xinesa

Es fan cursos per
a nens xinesos
adoptats per
famílies
catalanes

Lin Shen i Jin Di. / DAVID KAME
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oberts a tothom. Jo mai no he
vist cap celebració occidental a
Xangai», explica la jove.

La cal·ligrafia
Una de les activitats de l’Escola
Han és l’ensenyança de la cal·li-
grafia xinesa. De tota manera, per
apropar-se a aquesta disciplina cal
canviar alguns dels esquemes
mentals occidentals. Lin explica
l’activitat amb passió, perquè és la
seva especialitat, el seu petit nen
consentit. «La cal·ligrafia no és es-
criure, és més aviat com un ball,

t’ajuda a concentrar-te i a relaxar-
te», assenyala la jove esforçant-se
per donar una explicació clara.
Descriu la classe de cal·ligrafia
com un ritual, que consisteix a
seure d’una manera correcta, res-
pirar profundament i mantenir
«la teva pròpia línia». Lin acom-
panya l’explicació d’unes ganyo-
tes molt expressives que marquen
el contrast de la ridiculització de la
manera de seure dels adolescents
davant un paper amb el movi-
ment gràcil, net, suau de la mà en
la pràctica d’aquest antiquíssim

art.
Des del control de la respiració

fins al moviment adequat del ca-
nell, són elements bàsics d’una ac-
tivitat que condueix cap a una
mena d’estat de meditació o, al-
menys, un pretext per pensar amb
tranquil·litat, d’una manera ínti-
ma, per aconseguir un agradable
estat de serenitat. «No és només
una activitat en si mateixa, la cal-
ligrafia és plena d’històries, de cul-
tura, de contes que expliquen per-
què tradicionalment s’utilitzen
uns materials concrets o perquè es

fan servir unes formes per expres-
sar unes idees», diu Lin Shen.

L’explicació d’aquesta jove de
Xangai posa de manifest que la
cal·ligrafia és un dels elements
culturals que resulten atractius a
occident, però també una d’aque-
lles aportacions positives que es
poden extreure d’orient.

(L’Escola Han d’Art i Cultura Xi-
nesa es troba a Barcelona. Per a més
informació es pot consultar:
www.srabcn.com)

A Catalunya hi viuen més de 46.000
xinesos, sobretot a l’entorn de l’àrea

metropolitana. / DAVID KAME
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