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HIBRIDACIÓ CULTURAL A LES COMUNITATS ASIÀTIQUES?

La fi del segle XX marca una nova etapa de moviments humans a escala transcontinental
que és el resultat d’innovacions tecnològiques i de l’anomenada globalització. Espanya es
converteix en un país de destí on la presència de persones procedents de països llunyans,
entre aquests els asiàtics, s’aferma mitjançant la consolidació de fluxos migratoris que, si
originàriament obeïen a causes de tipus polític –per exemple, el naixement de l’Índia i el
Pakistan com a nacions independents– actualment adquireixen un marcat caràcter
econòmic. 
D’altra banda, la fi del segle XX també suposa la normalització del terme diàspora per
denominar els integrants dels col·lectius que provenen de determinats països. Les diàspo-
res inclouen les persones que van migrar i els seus descendents, independentment que
s’hagin o no nacionalitzat als països on estan assentats. La diàspora suggereix un grup de
persones que comparteixen uns trets ètnics, fàcilment identificables per a la resta de la
població, i culturals com, per exemple, la llengua, la forma de vestir, el menjar, l’estil de
vida, les creences, etc., que formen part d’una xarxa dispersa per diferents llocs del pla-
neta, que mantenen la connexió entre els diferents nodes que la componen, juntament
amb el lloc d’origen.
El fenomen migratori és un procés en què els protagonistes experimenten canvis, més o
menys graduals, en relació a alguns aspectes vitals, al mateix temps que es mantenen
altres que es constitueixen en elements bàsics de la identitat, entre els que sobresurten
l’ús d’una llengua, els valors culturals, les creences, etc., aspectes que formen part de la
trajectòria biogràfica de la persona migrant. No obstant això, la identitat no és fixa ni
immutable. Formada per moltes dimensions (social, cultural i política) i de caràcter rela-
cional (que pren forma en el si de i en contraposició a) s’alimenta de l’experiència que la
modula i transforma, o afegeix nous estrats que la fragmenta més, si això és possible. La
identitat, doncs, es construeix en la relació amb l’entorn d’una forma personalitzada, fet
que explica les diferents maneres d’entendre el fet religiós i practicar-lo entre els inte-
grants d’un mateix grup social i cultural.
En les línies següents s'analitzaran breument algunes de les funcions de la religió en la
diàspora, la diversitat en les creences i en les pràctiques, com també els canvis, adapta-
cions i continuïtats que manifesten amb l’objectiu de determinar fins a quin punt es pro-
dueix una hibridació cultural.

La religió en la diàspora asiàtica1
4La religió, com un conjunt de creences o ensenya-

ments, pràctiques i rituals, és un marcador d’identitat ètnica i cultural que es manté en el
context migratori, a la vegada que pot ser funcional per facilitar una xarxa de suport en
les primeres fases de l’assentament a la societat receptora (informació, allotjament, tre-
ball, etc.). La religió ha estat de vegades un factor decisiu d’integració en la societat
receptora, quan aquesta articula la seva vida social entorn d’una confessió majoritària.
Així, els immigrants poden decidir convertir-se a la religió del país de destí amb la fina-
litat de desenvolupar un projecte migratori d’èxit, com va ser el cas dels xinesos al Perú,
que van optar per professar el catolicisme, o els primers xinesos dels quals es té constàn-
cia a l’Estat espanyol (Beltrán, 2002a).
Generalment, les creences i pràctiques religioses, com a constitutives de la identitat,
tenen el seu origen en la socialització familiar. Les persones creients i practicants mante-
nen les seves creences en els seus nous destins, i les transmeten als seus descendents com
un element més del patrimoni cultural familiar i comunitari. En aquest sentit, avui dia,
les conversions de fe a causa de la migració, per tal d’instrumentalitzar la xarxa de suport,
no són molt nombroses.

VALORS CULTURALS I FET RELIGIÓS
A LA DIÀSPORA ASIÀTICA
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Les pràctiques religioses i espirituals fomenten la
cohesió social de la diàspora. Constitueixen un ele-
ment d’identificació que es manté més enllà de les
fronteres físiques o jurídiques. Les pràctiques reli-
gioses permeten objectivar el continuum
origen/destí(s) ja que en l’aspecte essencial mante-
nen el mateix corpus, malgrat que es vagin adap-
tant a les possibilitats formals i pràctiques imposa-
des per l’entorn. Un exemple d’aquesta imbricació
de la religió en el reforçament de la cohesió social
és la celebració de menjars comunitaris al final dels
oficis religiosos, pràctica habitual dels sikhs indis i
dels evangelistes coreans, entre d’altres.
La pràctica religiosa constitueix una de les activi-
tats que permet la creació d’associacions voluntà-
ries formals de les comunitats asiàtiques als països
d’acollida, participant d’aquesta manera també en
la vida comunitària. La seva incidència a l’interior
de la diàspora asiàtica varia per comunitats, però
pràcticament gairebé totes compten amb alguna
associació religiosa2. Contribueix a enfortir els vin-
cles comunitaris tant en l’àmbit local, quan el cen-
tre associatiu religiós és a més un centre de troba-
da i articulació social, com a nivell de la diàspora,
mitjançant les federacions d’associacions religioses
transnacionals formals i/o informals, o l’establi-
ment de llocs de culte que són filials d’una seu cen-
tral localitzada en un altre lloc.
I en la seva dimensió política la religió té un paper
important en aquelles activitats que són centrals
per a la configuració de la vida comunitària, i en
les que diferents entitats religioses poden disputar-
se la legitimitat de la fe que preconitzen pensant en
els seus fidels, així com la representativitat de les
seves comunitats amb vista a les institucions i
autoritats de les societats receptores on es localit-
zen (Moreras, 2005). 

Diversitat i visibilització del fet religiós4La
diàspora asiàtica professa diverses creences i ensen-
yaments. La identificació de la religió amb la cul-
tura d’origen de la comunitat adjudica a aquesta
part del món unes pràctiques religioses (com per
exemple budisme, hinduisme, daoisme, xintoisme,
sikhisme, etc.) i n’oblida d’altres, precisament
aquelles que tenen el seu origen en la colonització
dels països europeus que van portar les seves pràc-
tiques religioses com a part de la seva identitat cul-
tural, la fe catòlica que els espanyols van difondre
a Filipines, i juntament amb missioners catòlics de
diversos orígens europeus a altres països d’Àsia; i
altres van ser conseqüència de processos evangelit-
zadors de missioners occidentals, com el cristianis-
me a la Xina, Corea, Japó i Filipines. Aquest oblit

té la seva contrapartida en el fet que, per exemple, sovint s’oblida que
la pràctica religiosa col·lectiva que professa una part important de la
comunitat xinesa assentada a l’Estat espanyol és cristiana (principal-
ment l’Església Evangèlica), igual que el cristianisme i el catolicisme

Distribució dels residents asiàtics a Espanya segons

el país d'origen (30.06.2006)

Xina 52%

Pakistan 15% Filipines 11% Índia 9%

Bangladesh 2,6%

Armènia 2,5%

Japó 2,2%

Geòrgia 1,8%

Corea del Sud 1,2%

Iran 1%

Altres 2%

 Elaboració CIDOB edicions. Font: Observatorio Permanente de la Inmigración

S'han exclòs els països asiàtics
següents: Iraq, Israel, Jordània,
Líban, Palestina i Síria.

Total: 175.840 residents

Centres de pensament i religió a Espanya

(% i nombre de centres)

 Elaboració CIDOB edicions. Font: Casa Àsia, 2003. www.casaasia.es

Taoisme 0,7% (1)

Budisme 53,7%
(72)

Hinduisme 20,1%
(27)

Islamisme 14,2%
(19)

Fe Bahai 7,5%
(10)

Sikhisme 2,2% (3)

Falun Gong 1,5% (2)
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constitueixen les confessions religioses principals de la comu-
nitat coreana. Els catòlics filipins practiquen la seva fe en
esglésies catòliques sota els auspicis de capellans filipins que
oficien missa en la seva llengua originària (tagalog). En
aquests casos, professar la mateixa religió que els ciutadans de
la societat receptora no implica una pràctica conjunta: cada
col·lectiu practicant ho és en la seva llengua pròpia. 
Compartir la fe amb bona part de la societat receptora pot facili-
tar la inserció laboral. El cas paradigmàtic en l’àmbit espanyol ho
exemplifiquen les dones filipines treballadores en el servei domès-
tic per a la classe alta nacional, principalment a Madrid i
Barcelona. D’altra banda, el fet de professar una religió que lluny
d’estar associada amb la cultura d’origen resulta “poc exòtica” pel
que té de familiar, invisibilitza aquestes pràctiques religioses en les
societats receptores, i nega l’heterogeneïtat cultural i religiosa de
la diàspora i de l’origen.
La invisibilització del fet religiós entre els integrants de la
diàspora asiàtica es produeix també quan la seva pràctica té
fonamentalment un caràcter privat, és a dir, quan els seus
practicants no necessiten centres o locals per realitzar les
seves pregàries o oracions. Només es necessita un lloc en què
es pugui pregar, meditar o estudiar, sigui una única persona o
bé un reduït grup en un espai petit, com la casa d’alguna per-
sona de la confessió. Així ho fan els budistes practicants
(generalment dones asiàtiques en el territori espanyol) que es
reuneixen periòdicament per recitar mantres i estudiar dife-
rents escriptures i textos sagrats. Qualsevol d’aquestes moda-
litats sol passar desapercebuda en les societats receptores. 
Les persones de religió musulmana (pakistanesos), sikh
(indis), hindú (indis), catòlica (filipins, coreans, xinesos),
protestant (xinesos, coreans, filipins), budista tibetana,
budista de la Terra Pura i budista Chan (practicats per perso-
nes originàries especialment de Taiwan) i budista zen (japo-
nesos), comparteixen la necessitat de centres espirituals en
què es pugui pregar i meditar d’acord amb els preceptes pro-
pis de cadascuna de les religions. De tots els centres religio-
sos, els oratoris i les mesquites per als musulmans, els gurd-
wares per als sikhs, els ashrams per als hindús, les esglésies per
als catòlics i protestants, i els temples per als budistes tibe-
tans, són els primers (oratoris i mesquites) els més coneguts
per la població i amb major presència en els mitjans de comu-
nicació, principalment per l’actual situació geopolítica de
l’islam que genera certs recels diplomàtics i polítics que
també es plasmen en el rebuig que provoca la seva ubicació
en els barris per part dels veïns. 
A més de la infraestructura física, les religions abans esmen-
tades requereixen els serveis de persones especialitzades per
dirigir la vida espiritual de la comunitat religiosa. Les seves
funcions varien segons la religió, però tenen en comú el fet
de ser els guies en l’oració, la meditació, i la transmissió dels
ensenyaments religiosos. La diversitat queda reflectida nova-
ment en la riquesa terminològica, en el nom que se li assigna
al guia o director espiritual de cadascuna de les pràctiques
religioses: els imams són els oficiants musulmans grantis són

els guardadors del llibre sagrat dels sikhs i també dirigeixen
les pregàries dels cants, tasques per a les que només cal l’ac-
ceptació de la comunitat; els gurus són els directors espiri-
tuals dels ashrams, i els capellans i pastors ho són de les con-
fessions cristianes; els lames i monjos són els noms destinats
a les persones que oficien com a guies en les diferents tradi-
cions budistes.

Adaptacions4El procés migratori defineix en bona part l’adap-
tabilitat dels grups religiosos i de la religiositat a les noves cir-
cumstàncies. Les condicions estructurals i d’organització dels
diferents grups depenen del volum dels seus integrants i del
temps d’assentament de la comunitat en la societat recepto-
ra. La diàspora sikh europea troba el seu referent al Regne
Unit, lloc on resideix des de fa molts anys. Allà la religiositat
es manifesta en tot el seu esplendor i se celebren pràctica-
ment les mateixes festivitats que al Punjab (Índia). Al con-
trari, a Espanya la presència sikh és menys nombrosa i més
recent, circumstàncies que expliquen la menor consolidació
d’aquest grup religiós que, tanmateix, va creixent a poc a poc.
Per exemple, els últims anys s’han obert gurdwares en els llocs
on resideixen (com bé il·lustra el cas català, que compta amb
centres sikhs en diverses localitats). L’expansió dels centres
religiosos va acompanyada de celebracions públiques a imat-
ge de les que es realitzen en altres ubicacions de la diàspora.
Durant l’any 2006 els sikhs del barri del Raval (Barcelona)
van celebrar la festivitat Baisakhi (que conmemora la funda-
ció del Kalsha pel guru Gobin Sing, l’any 1699) amb una des-
filada religiosa pels carrers de la ciutat que va ser notícia en
els mitjans de comunicació locals. 
El grau de desenvolupament i nivell d’organització que pot
assolir un grup religiós en la diàspora també està vinculat a les
polítiques religioses dels estats en els quals resideixen. Europa
està immersa en un procés constant de diversitat religiosa i
intenta donar resposta a la llibertat confessional, tot i les
reticències que desperten algunes religions, i de les dificultats
pràctiques i polítiques que comporta.
La combinació de la història comunitària de la diàspora i de
la política religiosa de la societat receptora incideixen en els
canvis i adaptacions col·lectives i individuals que experimen-
ten els integrants dels grups religiosos amb diferents resultats.
Existeixen religions que proposen als seus fidels l’ús d’objec-
tes, ornaments, tocats i peces com a expressió simbòlica i afir-
mació pública de les seves creences, l’ús del mocador o vel
(amb totes les seves variants) per a les dones musulmanes, el
turbant i la prohibició de tallar-se el cabell per als homes
sikhs, per esmentar algun dels exemples més coneguts. En els
dos casos s’estableix una certa tensió entre el reconeixement
a la lliure expressió religiosa, i el respecte a allò que cada país
estima com a lleis fonamentals que han de complir tots els
ciutadans. Però mentre s’aprecia una certa recurrència en la
“polèmica del vel”, els sikhs del Regne Unit van aconseguir,
després d’anys de lluita, el dret a utilitzar el turbant en els
llocs de treball, i en l’actualitat estan exempts de l’obligació
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de portar el casc en la moto o en les professions en les quals
formen part de l’uniforme com els policies i els bombers. És
obvi que l’islam i el sikhisme no provoquen les mateixes acti-
tuds en els ciutadans de les societats europees ni en els seus
representants polítics.
Des del punt de vista individual, els canvis i adaptacions en
la religiositat responen a factors múltiples, entre aquests la
viabilitat per preservar el conjunt de pràctiques i preceptes
religiosos en els diferents àmbits de la vida en el país de
residència. La relaxació en l’observança dels preceptes reli-
giosos i la seva menor influència en la vida social es coneix
amb el nom de secularització. En l’àmbit formal trobem una
variant d’aquest procés quan algunes persones musulmanes
no segueixen el ramadà per raons laborals o quan els sikhs es
tallen el cabell i no duen turbant si la disciplina laboral ho
exigeix així (mesura higiènica en els treballadors de les
empreses càrnies catalanes). La secularització total es pro-
dueix quan es deixa de practicar totalment; una situació
extrema més procliu en el cas de persones que mantenen una
relació distant amb la diàspora. 

Conclusió: Existeix la hibridació cultural a partir de l’ex-
periència religiosa?4Les modificacions que s’imposen en la
pràctica religiosa de la diàspora com a requisit d’adaptabilitat
i acomodació a la vida social, comporten la hibridació? 

La hibridesa és un terme amb certa rellevància en l’anàlisi
sobre la identitat de les societats modernes i globalitzades. El
seu ús es deriva del colonialisme i s’utilitza per ressaltar les
identitats no essencialitzades, és a dir, allunyades de les carac-
terístiques estereotipades que els han estat assignades als
membres dels col·lectius no europeus. 
Homi Bhabha, un dels teòrics més importants sobre la hibri-
dació, considera que no es pot aplicar aquest concepte quan
el producte cultural, en sentit ampli, és la suma de les parts
posades en contacte. Per Bhabha, hibridesa remet a l’aparició
del “tercer espai”, en què els elements es troben i transformen
mútuament.
Una variant del “tercer espai” per a la religiositat en la diàs-
pora asiàtica seria el producte resultant de la posada en con-
nexió de principis i tradicions diferents. I el millor represen-
tant d’aquesta tendència la trobem en el “Racó del Silenci”,
el primer centre daoista espanyol fundat pel pare Peter Yang
en què imparteix el seu estil propi (cristià) de practicar el tai-
jiquan. Cristianisme i daoisme són compatibles perquè des
del seu punt de vista la primera és una religió i la segona una
cultura. En la combinació de les dues, Déu és identificat com
el dao, Jesucrist és la seva encarnació i la tradició daoista ser-
veix per interpretar els textos evangèlics. Al centre s’ensen-
yen les tècniques daoistes per a una millor pràctica cristiana
i es realitzen reunions de grup.

4Fi del ramadà al Raval (Barcelona). La comunitat pakistanesa que resideix a Ciutat Vella celebra la id al-fitr a les instal·lacions del Poliesportiu del Raval.
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D’altra banda, hi ha autors que conceptualitzen la hibridesa
com una resposta del pas de la tradició a la modernitat i és
present en tot el camí que recorren les persones migrants per
formar part integrant de les societats receptores occidentals.
Com a resposta de la tradició (països d’origen) a la moderni-
tat (Europa) les pràctiques religioses de la diàspora asiàtica es
poden entendre com una manifestació d’hibridesa en la iden-
titat cultural, especialment aquelles religions que requereixen
del grup i estan allunyades del patró tradicional religiós de les
societats receptores (precisament les que hem definit ante-
riorment com a pràctiques invisibilitzades).
Això pel que fa a la pràctica religiosa de les persones que per-
tanyen a la diàspora asiàtica. Però si pensem en el fet religiós,
observem que les religions i ensenyaments originàriament
localitzats als països asiàtics s’han “diasporitzat” en la mesura
que són practicats per persones no asiàtiques i més enllà de
les seves fronteres. De totes aquestes, el budisme, en qualse-
vol dels seus vessants (tibetà, hinayana, mahayana, vajraya-
na) ha anat guanyant adeptes als països occidentals on els
ciutadans recorren a les “velles tradicions espirituals
d’Extrem Orient” en resposta a la modernitat radicalitzada i
líquida del tercer mil·lenni. 

Notes4

1. Aquí s’inclou com a asiàtics les persones procedents de la zona que es troba entre el

Pakistan i el Japó amb especial rellevància a l’Estat espanyol (Beltrán, 2002b).

2. Per al cas espanyol, vegeu Beltrán, 2006.
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