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Els estudis dels diversos centres de recerca

sociològica oficials de la UE ens presenten

llistes de preocupacions dels ciutadans. Si

els comparam per països i períodes podem

veure com l’atur, la situació econòmica,

l’habitatge, la seguretat, la corrupció o la

qualitat democràtica pugen i davallen. En

ocasions (coincidint amb etapes de crisi o de

creixement econòmic; després d’atemptats

o d’escàndols urbanístics, financers, institu-

cionals) algunes d’aquestes qüestions ocu-

pen el primer lloc i el mes següent desapa-

reixen del rànquing. Però, des de fa uns vint

anys, hi trobam una que no abandona la

seva posició entre el número u i el cinc: la

immigració.

Si ens acostam a la cuina de les anàlisis

podem comprovar una altra cosa: quasi

sempre la immigració es correlaciona d’al-

guna manera amb la conformació de les

opinions sobre els altres “problemes”, quan

no hi intervé sovint com a part del pro-

blema mateix. La manca d’ocupació o la

reducció salarial i de condicions laborals es

vinculen a la competència del treballador

estranger i a la seva tendència a l’accepta-

ció de requisits més durs i exigents; la crisi

econòmica palesa l’increment de familiars

no productius de la migració (cònjuges, fills,

de vegades pares i mares) i la consegüent

absorció de recursos, subsidis, suports i ser-

veis que “són dels nadius”. La percepció de

l’atur per part de qui ha estat cotitzant

durant la situació d’alta laboral i n’ha asso-

lit els requisits necessaris, és vista com un

robatori de paràsit aprofitat quan és el tre-

ballador estranger el protagonista. Les aju-

des per a l’adquisició o el lloguer d’habitat-

ges atreuen migrants i minven les

possibilitats dels locals; les seves cultures i

els seus comportaments fan malbé cases,
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llocs públics, barris i en degraden les condi-

cions de vida. I així podríem arribar a la

correlació entre inseguretat ciutadana,

delinqüència, fins i tot terrorisme, i deter-

minades procedències migratòries. 

Quan el què miram són els estudis de les

ciències socials (economia, politologia, socio-

logia, antropologia) i, per tant, si més no for-

malment ens acostam a la determinació de

l’objectivitat, comprovam que també aquí

les migracions contemporànies són més que

un fenomen important: es tracta, en gran

mesura, de l’epítom de les característiques

de la moderna societat globalitzada. Les

reestructuracions dels mercats de treball, els

sistemes d’externalització, de deslocalització

o les noves formes d’organitzacions produc-

tives, no poden ser explicats sense la mobilit-

zació de la mà d’obra: no debades les legisla-

cions d’estrangeria s’articulen sempre sobre

les necessitats empresarials, les definicions

dels mecanismes d’aplicació de força de tre-

ball i la seva distribució complementària o

substancial en segments i sectors de difícil

ocupació amb la pròpia nacional. Recordem

que un dels punts que més intervingueren a

favor del “no” a la consulta sobre la implan-

tació de la Constitució Europea (naturalment

en aquells països on els votants es preocupa-

ren de llegir fil per randa la proposta) fou la

directiva Bolkenstein: la possibilitat que

empreses d’altres països poguessin concursar

a l’execució de treballs públics o privats amb

les normes laborals i contractuals pròpies en

un país diferent; en altres paraules, sous i

drets laborals polonesos en feines a

França....en competència de preus molt favo-

rable a les empreses poloneses per reducció

de costos laborals comparatius. Doncs, el

paroxisme de la classificació migratòria:

immigrants traslladats per “empreses immi-

grants”, treballant en espais d’instal·lació

migratòria amb els salaris, els drets (o la seva

manca) i les condicions dels països d’origen.

(Val a dir que dita directiva, amb constitució

o sense, és vigent a l’intern de la UE).

També les redefinicions de les classes socials:

l’internacionalisme proletari dels tres pri-

mers quarts del segle xx se segmenta i xapa

amb la idea de l’etnicitat, encara més dura i

taxativa que la seva cosina més estrictament

europea, la del nacionalisme, que permet

que les persones siguin catalogades pel color

de la pell, la procedència, els suposats cos-

tums i idees comunes, no només dins l’imagi-

nari col·lectiu i l’espai social, sinó directa-

ment en la feina, en l’accés i el gaudi de

drets, en els estatuts de ciutadania o d’es-

trangeria. I, precisament en aquest darrer

sentit, enmig del debat sobre la suposada

desaparició de fronteres, de la possibilitat de

les ciutadanies supraestatals la immigració

articula i compon les definicions més pràcti-

ques d’estranger, de les fronteres internes,

de les segmentacions, categoritzacions i rup-

tures. Noves construccions de relacions i per-

cepcions socials que no se situen només en

l’àmbit del rebuig o la discriminació, sinó

que formen part essencial de les noves lleis

nacionals i comunitàries (si més no des de

Shengen).

Centralitat de les migracions
actuals

La migració és connatural (i concultural) a

l’ésser humà: és, indubtablement, una

característica tan central en la definició del

seu èxit universal que ben bé es podria

substituir o complementar el sapiens pel

migrans. No obstant això, com que cap

acció humana no es pot entendre al marge

de la seva historicitat i contextualitzada-

ment, els moviments poblacionals que ara

ens interessen cal que siguin recordats amb

els seus definidors específics: 
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1) Els que s’inicien arran de la Segona

Guerra Mundial, vinculats a la reconstrucció

europea i al canvi de cicle econòmic dues

dècades després.

2) Els que parteixen al principi des del sud

d’Europa cap al centre i al nord (i als EUA,

Canadà i Austràlia) seguint corrents ante-

riors i que, a poc a poc, es combinen amb els

contingents provinents de les excolònies cap

a les exmetròpolis. Unes vies i xarxes migra-

tòries que, arran del final dels setanta, s’es-

vaeixen per deixar “via lliure”, primer, als

africans, als del sud-est asiàtic, Extrem Orient

i llatinoamericans; i, ja en els noranta, també

als europeus de l’est. A més a més, el procés

històric fa que determinades fronteres s’en-

forteixin i d’altres es moguin cap al sud i cap

a l’est amb característiques específiques: paï-

sos emissors que es converteixen en recep-

tors nets (part de la Mediterrània europea);

països “filtres” (estats de centre Europa i

d’Europa de l’Est en procés d’acostament a la

UE, però en situacions diferents: país mem-

bre de ple dret, com ara Romania, i els seus

ciutadans en situació d’extracomunitaris

durant un llarg període); països de trànsit

(Mauritània, Senegal, Marroc, Turquia,

Jordània) que són sovint, i alhora, emissors

de migració pròpia i territori de circulació o

assentament provisional (de vegades durant

anys i en condicions encara més dures) de

migrants d’altres procedències.

3) Que, diferentment a molts dels anteriors

processos migratoris (els del camp a la ciu-

tat pluriseculars; els de la constitució

moderna americana i australiana, d’òbvia

substitució poblacional, amb menor o major

impacte) suposen trasllats des de societats

emissores supeditades (econòmicament,

políticament, relacionalment i, sempre,

sempre, simbòlicament) a les d’instal·lació.

Aquesta, que resulta una diferència cabdal,

no sempre és esmentada en les compara-

cions: l’immigrat europeu del xix o de prin-

cipis del xx arriba acompanyant els colonit-

zadors o com a part constituent dels nous

estats. Era, sí, un estranger, però el concepte

d’estranger vigent no implicava llunyania

relacional sinó instal·lació, plena integració.

Unes característiques que, com recordarem

de seguida, no es poden predicar de les

migracions actuals. 

4) Uns moviments poblacionals amb inten-

cionalitat laboral que, tot i ser presentats

sovint des d’explicacions de la demanda, cal

que siguin entesos com a resultat de l’o-

ferta: són les ofertes de les empreses euro-

pees les que atreuen la migració extracomu-

nitària. Com és sabut, fins i tot la mà d’obra

que arriba en situació irregular és atreta per

mercats específics; i no sempre a l’economia

informal o submergida, sinó freqüentment

a llocs i segments de la economia oberta,

lícita i controlable. 

Dues migracions prèvies i amb característi-

ques semblants però no pas idèntiques, es

desenvoluparen fins als setanta i, en algu-

nes regions, continuen encara: les dels paï-

sos mediterranis d’Europa cap al centre i al

nord, i les dels respectius suds d’aquells

mateixos països caps al propis nords indus-

trials, primer, i vers els nous jaciments de

serveis i oci (el turisme i la residència vaca-

cional) després. Alguns dels resultats res-

pecte de segregació, discriminació, cons-

trucció de categories negatives i

manteniment de fortes diferències pel que

feia a drets laborals efectius, a formació, a

habitatge, a possibilitats d’influència social

i política, equiparen en bona mesura aques-

tes dues formes migratòries amb les actuals.

Però hi ha dues diferències no petites que

cal tenir presents:

a. Les intraeuropees estaven regulades

per lleis i normes internes de cada país



i no existia un cos específic de la –lla-

vors– Comunitat Econòmica Europea,

ni molt manco amb les característi-

ques d’especificitat de les actuals

legislacions d’estrangeria, on es deter-

minen tots els àmbits relacionats amb

l’entrada, l’estada, la sortida, la feina,

els drets, les obligacions i els estatuts

dels estrangers.

b.Les intraestatals podrien tenir en

comú amb les actuals la motivació

central laboral (els definidors de l’en-

trada i la manera en què es duu a

terme) i les dures condicions de par-

tida (els factors determinants de la

sortida i de la seva urgència), però es

diferenciaven en el fet de la cociuta-

dania (o de la condició comuna de

súbdits) i del compartiment d’estatuts.

Per entendre-ho, un exemple proper:

a Mallorca un treballador a l’hoteleria

de parla i orígens materns peninsu-

lars-castellans podia ser catalogat com

a foraster, amb totes les connotacions

negatives del terme; fins i tot podia

patir determinades discriminacions en

la quotidianitat, però no per això era

privat dels drets formals dels quals

gaudien els nadius –de sufragi inclòs

(quan començà a reemprendre’s, és

clar). Els extracomunitaris actuals, no:

per llei són exclosos de la ciutadania

política; per llei i per aplicació norma-

tiva, d’alguns drets civils i socials ele-

mentals; per pràctica i determinació

administrativa, se’n redueix la mobili-

tat laboral (hi ha sectors i segments als

quals no poden accedir) o es dispara

(la raó de ser migratòria impulsa

sovint a la renúncia d’alguns drets

adquirits per acomplir l’objectiu pri-

mer de la migració mateixa: treballar,

guanyar diners, millorar si més no.

Així doncs, acceptar feines llunyanes i

disperses).

5) Com a compendi de tot el que precedeix,

la migració majoritària és percebuda sovint

com un perill:

a. Pel que fa a l’estabilitat de la mateixa

identitat grupal percebuda, atès que

suposa noves propostes estètiques, tal

vegada ètiques, nous paisatges, nous

universos relacionals. Una altra qües-

tió és el grau de coincidència de les

percepcions i els preconeixements

amb les pràctiques i els continguts

reals: no debades els processos deno-

minats d’etnització consisteixen més

en atribucions de formes de pensar,

d’actuar, en capacitats d’adaptació o

tancaments en sí mateixos a determi-

nades persones, que en l’interès a

conèixer realment si això és efectiva-

ment així. I, a més, aquest mecanisme

parteix de la equiparació d’ètnia

(grup al qual s’adscriu una persona

per algunes característiques fisonòmi-

ques, lingüístiques, de formes de ves-

tir, d’ocupació de l’espai, etc.) a cul-

tura (forma grupal de pensament, de

percepció, de concepció del món, de

valoració de les coses i les relacions).

No cal insistir en les altíssimes possibi-

litats d’error i les greus conseqüències

que això sol comportar: identificació

de les persones al marge de la seva

autoidentificació; negació implícita

de la individualitat i l’atorgament des

de fora de la grupalitat definitòria

(fixem-nos que els europeus no ens

solem classificar en ètnies però sí que

ho fem amb els no europeus, ho vul-

guin o no, ho acceptin o ho neguin els

implicats), connexió necessària del

que es defineix com a cultura x (per

exemple, la marroquina o la ucrai-

niana) amb la procedència espacial o

l’aspecte, o el cognom, sense pre-

veure que tal vegada les constitucions
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internes siguin força més complexes,

o que les peripècies vitals dels definits

els allunyin completament de la defi-

nició. Des dels tòpics dels acudits

sobre els porteños aplicats als bonae-

renses, i per extensió a argentins i

uruguaians, fins a etiquetes de mas-

clistes, brutals, integristes conferides

a tots els magribins on es confonen

indiferenciadament (a més) marro-

quins, algerins, berbers, arabòfons,

urbans, pagesos, muntanyencs, del

nord, del sud, de dretes, d’esquerres,

que volen reproduir les seves condi-

cions inicials d’existència, que les

volen trencar... Continuant amb la

rerussificació dels migrants ucraïne-

sos, bielorussos, caucàsics... o amb

l’enclaustrament d’altres entre els

islamistes indiferenciats de pertot

arreu. I, com sempre històricament,

l’amalgama de l’eufemisme subsaha-

rià, gairebé el vell non plus ultra llatí

a partir del qual només s’hi podrà

esperar la presència de monstres.

b.En relació a la feina, perquè l’immi-

grant apareix com a competidor des-

lleial; tant quan és migrant efectiu (ja

hi és a l’espai d’emigració) com quan

ho és només potencialment i s’ocupa

en les empreses deslocalitzades en el

seu país d’origen. A més una visió

molt generalitzada de la immigració

és la que alguns autors han denomi-

nat encertadament miserabilització:

els immigrants no tenen formació, s’o-

cupen en feines de baixa qualificació

i, a més a més, ho fan perquè es tracta

d’oficis per als quals estan “cultural-

ment dotats”. Una percepció que es

complementa amb una creixent irrita-

ció quan la realitat o la intenció dels

mateixos treballadors estrangers nega

aquella atribució. Qui no ha sentit,

sinó pensat, que els marroquins són

bons per fer de pagesos o de mano-

bres si de cas; que filipines –abans– i

equatorianes, colombianes o perua-

nes són les perfectes –preu inclòs–

netejadores, cuineres, curadores de

nins, vells i malalts; que els europeus

de l’est treballen de valent en la cons-

trucció tot i engatar-se els caps de set-

mana. La presència de membres d’a-

quests col·lectius etnitzats en millors

ocupacions d’hoteleria, en la gestió

empresarial, en les professions llibe-

rals, en la sanitat no sempre –i menys,

en períodes de crisi– s’accepta com a

dret normal i comú.

c. El problema de les generacions futu-

res, la pèrdua (constatable o no, que

és quelcom en discussió) de la qualitat

educativa, es vincula al reagrupament

familiar dels immigrants, d’una

banda: nins sense formació prèvia,

amb actituds i valors rupturistes (quan,

sovint, els problemes de baix rendi-

ment o de fracàs precedeixen l’arri-

bada migratòria), escolarització gene-

radora (i no tant producte) dels

guetos escolars. Però, d’una altra, el

que ja es coneix indiscutiblement com

a segones generacions: fills d’immi-

grants nascuts al país d’instal·lació.

Justament el que al llarg de la història

que precedeix les arribades migratò-

ries modernes es denominaven prime-

res generacions o fins i tot pioners i

pares fundadors. La diferència rau

que, si en aquests darrers casos supo-

saven el punt de partida, la construc-

ció del futur nou i volgudament mes-

cladís (com consta als primers

documents derivats dels Mine Flowers

a Amèrica) en aquest, amb el meca-

nisme ja descrit de l’etnització, aparei-

xen com a repetidors voluntaris o

involuntaris de les cultures de llurs

pares (aquella identificació ètnia-cul-



tura de què parlava abans i en els ter-

mes en els quals ho feia).

d. I, en aquesta mateixa línea, sorgeixen

els problemes per l’«excés de llen-

gües», la proliferació de religions, el

creixement de l’ara descobert multi-

culturalisme.

La immigració apareix, doncs, relacio-

nada amb canvis, trasbalsaments, rup-

tures, pèrdues. Les defenses de les

identitats així amenaçades necessiten,

en primera instància, del seu reconei-

xement quan no de la seva invenció

de bell nou. Davant aquests proble-

mes, reals o no que siguin en el seu

origen, ben presents en el seus efec-

tes, sembla que l’única solució és la

INTEGRACIÓ.

Per què no parlam 
d’integració?

Algunes de les discussions actuals en socio-

logia de les migracions insisteixen en el

diferent valor, en les diverses accepcions

que el terme integració ha anat assolint

arreu d’Europa. Per sintetitzar moltíssim, les

línies franceses l’accepten com a mecanisme

únic de socialització moderna i igualitària,

mentre que algunes altres més vinculades a

les escoles de rel anglosaxona consideren

que la proposta integrativa conté elements

de negació de la pluralitat cultural que

implica la migració mateixa. Sia en els

models nacionals d’instal·lació migratòria,

sia en les concepcions sobre allò públic, l’es-

pai de la cultura i el dels drets civils indivi-

duals a cada un dels espais de referència

expliquen en part la divergència. Però la

qüestió té un abast més profund en el

temps i en l’anàlisi de les institucions. De

fet, la concepció integracionista acompanya

la sociologia gairebé des de Durkheim, defi-

nint-la com la base dels processos de socia-

lització a les societats modernes. Segons

aquesta posició, la socialització s’adquireix

mitjançant l’adhesió voluntària –doncs,

individual– a normes, valors, institucions. És

només d’aquesta manera que els individus

adquireixen la cohesió social i també el seu

màxim desenvolupament possible com a

membres individuals d’aquella societat.

L’estratificació social apareix, així, com un

procés de diferenciació resultat de l’espe-

cialització de les persones al marge de l’ori-

gen o la possible pertinència ètnica.

Amb la visualització i la problematització

de les migracions modernes, l’entrada de

l’immigrant era així vista com un procés

d’assimilació necessari dels nouvinguts als

valors i la cultura (considerada així clara,

unívoca, unitària) moderns de les societats

industrials. Al capdavall, i a diferència de les

migracions “constituents” (les noves

nacions americanes, fonamentalment), les

actuals suposen l’entrada de grups i indivi-

dus en un espai social ja construït. L’escola

de Chicago, una de les primeres en interes-

sar-se per aquestes qüestions, parlava del

conegut melting pot, el gresol de cultures

que desfaria les possibles identitats ètni-

ques inicials dels migrants dels anys vint per

convertir-los en ciutadans moderns nord-

americans integrats a la individualitat i l’in-

dividualisme de la societat urbana indus-

trial. Els casos dels guetos als EUA pel que fa

a la minoria negra (a la pràctica, una mena

de col·lectiu immigrant al propi país), de les

banlieues franceses, dels barris “ètnics” bri-

tànics, nord-americans primer, però cada

cop més escampats pertot arreu dels països

receptors, no semblen donar molt suport al

manteniment d’aquestes posicions integra-

cionistes, assimilacionistes de la modernitat

individualitzadora.

Sabem i veiem com l’auge de les diferencia-

cions ètniques no ho és només pel que fa a
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la reivindicació i autoreconeixement dels

seus membres com a tals, sinó principal-

ment pel ja esmentat procés d’etnificació

que comporta la identificació des de l’exte-

rior dels individus per característiques ètni-

ques (fisonòmiques, lingüístiques, estèti-

ques, de procedència, etc.) però, sobretot,

que fa que dites agrupacions apareguin

estretament relacionades amb els mecanis-

mes de distribució de recursos i oportuni-

tats (Zanfrini, 2007). Dit d’una altra manera,

el que hem anat esgranant en les pàgines

precedents: diferències en la feina, en l’ha-

bitatge, en l’educació, en drets polítics,

civils i socials i en les pràctiques mitjançant

(es denomini amb els eufemismes que es

trobi oportú) una racialització de les socie-

tats modernes amb la consegüent llavor de

conflictes ètnics.

Però, a més a més, l’arribada als espais

d’instal·lació migratòria tampoc no pot ser

observada amb el mecanicisme funciona-

lista d’aquella sociologia primera: des de la

mateixa perspectiva, els membres de les

minories ètniques, per atribució externa o

per autoreconeixement, observen la para-

doxa (de difícil solució) d’algunes propostes

democràtiques que reconeixen l’increment

de drets individuals, però que no els veuen

compatibles amb el reconeixement dels

drets ètnics. 

No obstant això, el problema de la integra-

ció va més enllà de l’aparent creixement

exponencial del multiculturalisme per l’en-

trada de les migracions. 

1. En primer lloc perquè el multicultura-

lisme no és una novetat ni prové de suposa-

des aportacions premodernes per part dels

immigrants, sinó que és condició d’existèn-

cia de les societats complexes; perquè es

tracta del multiculturalisme tant a nivell

grupal com individual, la modernitat no és

inhibidora, sinó productora de diferències.

Fins i tot (o sobretot) les suposades unicitats

ètniques dels immigrants, i dins aquestes les

també suposades fèrries identificacions una

ètnia=una cultura=una permanència tem-

poral, mostren profundes variacions en

temps, espai i individus.

2. En segon lloc, perquè el problema de la

integració és abans social que cultural. De

fet, les grans institucions (o agències, com

altres les denominen) de socialització i inte-

gració s’han transformat profundament o

han perdut la seva capacitat com a referèn-

cies: les grans fàbriques que, en termes del

propi Marx, organitzaven la producció i

l’explotació dels treballadors, però també

els aportaven els mecanismes d’autoorga-

nització, de reconeixement com a classe

(oposada a l’ètnia o a qualsevol altre sis-

tema d’adscripció fix extraeconòmic); el

moviment sindical com a mecanisme d’iden-

tificació i d’acció conjunta que agrupa

voluntàriament els membres, desvinculant-

los de les definicions prèvies i agrupant-los

com a treballadors companys; l’estat de

benestar keynesià; els partits i les organitza-

cions de massa. Particularment en aquests

darrers, el canvi absolut de baix a dalt (de la

militància a l’aparell) i del paper d’articula-

dors de la societat civil davant l’estat, a

mecanismes de reproducció de les institu-

cions estatals, els permet mantenir la funció

d’articulació de les relacions polítiques insti-

tucionals vinculades al sufragi i al govern,

però van perdent la capacitat aglutinadora,

organitzadora i expressiva d’allò polític de

bona part del segle xx.

3. Ja ho hem vist des d’una altra perspec-

tiva, però cal recordar-ho: la idea beckiana

de la societat del risc, o el matís baumanià

de la incertesa, afavoreixen la construcció

del culpable extern, del boc emissari cap als

immigrants, justament en un marc de pèr-



dua de referents, de por de la diferència.

Les noves propostes culturals (es facin pale-

ses o no, es corresponguin a la realitat o no)

xapen la cohesió social (prèviament dis-

solta) i són observades com les responsables

darreres de l’increment de la precarietat. La

feina, ara vista com a bé escàs, els elements

de suport de l’estat de benestar que roma-

nen, els “privilegis comparatius” de les

societats centrals no cal que siguin distri-

buïts amb els externs.

4. Les realitats dels projectes migratoris

xoquen amb les construccions socials

vigents: en uns casos la migració plantejada

com a mer trasllat de força de treball s’esta-

vella contra el reagrupament familiar, l’es-

tabliment definitiu i els mecanismes de

socialització extralaborals. En altres, succe-

eix exactament el contrari. Finalment,

comencen a sorgir xarxes socials que ens

duen a encunyar un terme nou: el transmi-

grant, l’habitant de les relacions socials

transnacionals. Fonamentalment aquesta

tercera proposta analítica havia estat dei-

xada de banda durant anys, però és sens

dubte la més interessant i innovadora apor-

tada pels processos migratoris moderns:

l’immigrant manté relacions amb els espais

d’origen, però unes relacions tals que, tot i

voler-se sovint mantenidores i identificado-

res (doncs, idèntiques a les recordades i prè-

viament viscudes) impliquen necessària-

ment forts canvis i variacions. Així, els

mecanismes d’instal·lació migratòria són

substituïts o complementats per les noves

xarxes relacionals, les influències dinàmi-

ques i contradictòries entre tots els espais

implicats. Les velles idees d’assimilacionisme

i integració resulten encara més qüestiona-

bles des d’aquesta perspectiva.

5. Finalment, les discussions entre indivi-

dualisme, comunitarisme, multicultura-

lisme, interculturalisme, assimilació, coin-

clusió (Cachón, 2004) es veuen alterades per

les propostes del reconeixement d’un quart

nivell de drets de ciutadania (després dels

clàssics de la coneguda però discutible clas-

sificació: civils, socials i polítics): els de la

ciutadania cultural. Tres segles preparant-se

per descobrir i implantar l’individu com a

mesura de tota societat, no generen una

bona disposició a pensar en perspectiva gru-

pal. I, a més a més, la contradicció mantin-

guda entre la perfecta inserció en la moder-

nitat i la pervivència dels marcs grupals

sembla dissoldre’s amb constants exemples

provinents de tots els països receptors de

migració; entre d’altres raons, perquè una

concepció restrictiva i simplificadora de l’et-

nicitat no ha permès veure la variabilitat

espacial i temporal d’aquest mecanisme d’i-

dentificació. Tenim exemples de xarxes de

parentiu en la constitució de les vies i el

reclutament migratoris; de confraries (cris-

tianes, islàmiques) els membres de les quals

hi articulen processos econòmics, comer-

cials, laborals, empresarials amb resultats

força interessants (i pensem que aquest

tipus de comunitats-lobbies són ben comu-

nes i actives entre els grups dominants dels

moderns i individualistes EUA); algunes

associacions d’immigrants que ajuden a dis-

gregar grups ètnics de partida per consti-

tuir-ne altres de diferents, amb bases urba-

nites i molt més dinàmics. O els referents

barrials, molt més que els clàssics barris

ètnics nord-americans, i que ajuden a rede-

finir-se molt més enllà del fet migratori els

seus directes protagonistes. 

Una demostració molt propera la tenim en

el cas dels negocis ètnics. a) Primer, la deno-

minació és discutible perquè fa referència a

una casuística molt més àmplia i complexa

que no sempre obeeix al referent ètnic, sinó

que de vegades fa referència al de conna-

cional, altres al de cohabitació prèvia (veïns

en l’origen) o nova (veïns en la migració). 

monogràfic immigracióREVISTA D’AFERS SOCIALS 31monogràfic immigració30 REVISTA D’AFERS SOCIALS

b) Segon, perquè l’especialització, el sis-

tema de reclutament de socis o el públic al

qual es dirigeixen els seus productes, serveis

i mercaderies varien substancialment: des

de perruqueries especialitzades en cabells

fins i delicats d’africans i llatinoamericans

negres, o botigues de productes d’origen

(amb clientela més o manco plural en fun-

ció de multiplicitat de factors atraients o

inhibidors), fins al creixement de les boti-

gues i magatzems xinesos de roba i sabate-

ria, que en realitat han vingut a ocupar un

nínxol comercial abandonat pels comer-

ciants nadius, i la clientela dels quals és d’a-

llò més oberta i variada.

En conclusió, no cal parlar d’integració ni

molt manco d’assimilació en el sentit clàssic

del terme, no ja perquè no siguin desitja-

bles, sinó perquè no responen a la com-

plexa realitat de la inserció i la convivència

vinculades als processos migratoris actuals.

Alguns models d’instal·lació
migratòria

El que hem vist es correspon, aproximada-

ment, amb la realitat comuna de les actuals

immigracions europees. Els resultats previsi-

bles tendeixen a equiparar en bona mesura

les estructures i relacions, si més no, de l’es-

pai central de la UE. La qual cosa no nega

certes diferències importants lligades a

característiques de les formacions socials

(per consegüent, la forma específica en què

el mode de producció capitalista i les seves

articulacions polítiques i ideades s’ha anat

constituint històricament en cada zona) dels

estats i regions que la componen.

1. Quan ha existit una relació prèvia entre

determinades zones emissores d’emigració i

el país de recepció: el colonialisme (França i

Magrib, Àfrica occidental i sud-est asiàtic;

Anglaterra, Àfrica Oriental, subcontinent

indi, Àsia Central i Pròxim Orient: la

Commonwealth, en altres paraules), fortes

migracions inverses (sens dubte Espanya o

Itàlia respecte d’Amèrica Llatina). Elements

comuns com ara l’idioma, les formes educa-

cionals, algunes institucions i xarxes pre-

construïdes marcaran sin més no les prime-

res migracions modernes i, tal vegada,

mecanismes de preferència. En qualsevol

cas sembla que hi ha una certa correspon-

dència amb la manera en la qual es colo-

nitzà (model estatalista integrador francès;

delegatiu comercial britànic mesclat amb el

divisori multiculturalista; el comercial adap-

tatiu holandès o el sincretista portuguès) i

les propostes de modelització de la

instal·lació migratòria.

2. La manera com es construeix el concepte

de ciutadania i d’estrangeria, de pertinença

i d’exclusió. Com veurem, al centre mateix

de la UE podem encara trobar models que

afavoreixen la inserció individual sense

tenir present la procedència dels progeni-

tors i d’altres que prioritzen la continuïtat

familiar per davant fins i tot del naixement

de l’individu: el fill d’un nacional és més

pròxim, tot i haver nascut lluny de la pàtria

materna, que el nascut a dins però hereu

d’immigrants de “primera generació”.

3. Segons com es construeixi el concepte de

“cultura nacional” (plural o únic; obert o

tancat; exclusiu o inclusiu) la instal·lació

permetrà mecanismes integradors (en el

sentit més complex que ja he explicat) més

forts o més febles. Que la pertinença

depengui de la història i de la voluntat indi-

vidual o de la continuïtat cultural, consan-

guínia, ètnica, òbviament comportarà pro-

postes ben diferents.

4. Els models econòmics vigents i la seva

articulació en polítiques públiques de



benestar, d’inserció laboral, educatives, etc.,

també influeixen clarament: regions centra-

des en l’agricultura oferiran un tipus d’ocu-

pació i de cohabitació (feina i convivència

en els mateixos espais, pobles amb ritmes

de vida i d’interaccions socials de proximi-

tat) molt diferents de les industrials (separa-

ció entre feina i habitatge; complexitat

relacional que pot unificar la vida extrala-

boral de forma ètnica i dissoldre’n la unici-

tat en el temps laboral); per no parlar de les

societats turístiques i la complexitat dels

seus universos laborals, socials i de construc-

ció de discursos sobre l’altre (diversos altres:

per començar el nadiu i el turista; l’immi-

grant i el resident; el propi i l’estrany).

Veiem, doncs, alguns d’aquells models,

tenint present sempre que són això,

models, i que les realitats corresponents

són molt més dinàmiques, dialèctiques i

contradictòries. Més encara si tenim pre-

sent que, tot i el manteniment de les fron-

teres estatals com a definidores específi-

ques de l’estrangeria dels mateixos

immigrants, la introducció sistemàtica d’al-

gunes lleis (fonamentalment en el terreny

econòmic) d’àmbit europeu i els acords de

“fronteres comunes i gestió comuna dels

fluxos migratoris” determina cada vegada

més la manera en què els immigrants aca-

ben per incorporar-se (o no) als teixits

socials regionals i nacionals.

Alemanya

El concepte de gastarbeiter, treballador

convidat, és paradigmàtic del model ale-

many vigent fins als anys noranta. Es tracta

d’una mena d’exclusió diferencial que defi-

neix l’immigrant només com a treballador

en funció de la seva capacitat productiva,

però que no l’admet com a partícip polític i,

en molts nivells, cívic. El plantejament és

clarament i oberta econòmic: es tracta de

satisfer necessitats productives específiques.

La idea de la permanència, i molt manco la

del reagrupament familiar (membres no

productius que no es podrien enquadrar en

la categoria) no són contemplades: ni inte-

gració cívica individual ni possibilitat d’esta-

bliment i reconeixement de minories ètni-

ques. Totes les polítiques i les normes

migratòries es pensaven per a la migració

rotatòria: circulació entre la feina i el retorn

al país d’origen. Val a dir que aquest model

no sempre ha desagradat als països emissors

atès que això comportava tres resultats:

repartiment de la feina externa entre una

massa creixent de desocupats; manteniment

de les remeses migratòries en mantenir vin-

culat i controlat directament (dificultats

d’obtenció de la ciutadania, sovint acom-

panyades de la negació a l’acceptació de

dobles ciutadanies o de pèrdua de la d’ori-

gen per part de l’estat emissor) i indirecta-

ment (mitjançant la família, de vegades

extensa, o grups més amplis); finalment, la

reducció de la tensió que els problemes eco-

nòmics i polítics locals produeixen. No obs-

tant això, la pràctica, com caldria esperar,

ha inutilitzat totes aquelles prevencions i la

constitució de comunitats d’immigrants i el

naixement de segones migracions ha obli-

gat a pal·liar les contradiccions amb progra-

mes “democràtics” (no, per tant, expulsions

amagades ni sortides involuntàries) per

incentivar el repatriament, amb la procla-

mació de les idees d’«integració temporal»,

la divisió entre immigrants integrables i no

integrables.

Però, a més, la concepció de la ciutadania

alemanya està impregnada d’etnonaciona-

lisme. El ius sanguinis, el dret de sang, es

mantingué fins a l’any noranta com a criteri

únic de reconeixement de l’alemanyitat,

amb la correspondència lògica de definir i

organitzar els estrangers mitjançant el
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registre de la suposada cultura nacional

d’origen: l’etnificació ja comentada, que

arribà a categoritzar, per exemple, com a

membres d’una determinada religió (turcs

sunnites, protestants i ortodoxes grecs) per-

sones que només compartien (tal volta ni

reivindicativament tan sols) la nacionalitat

de partida. Els canvis polítics en els governs,

la pressió social, l’increment dels resultats

electorals d’alguns partits xenòfobs (ja que

és la discriminació i no pas la permissibilitat

i la inserció el que els anima) i els enormes

problemes que s’endevinaven en les “sego-

nes generacions” varen fer que, finalment,

Alemanya es definís com a “país d’immigra-

ció” devers l’any 2000. Algunes variacions

en la ciutadania, amb elements del ius soli

–dret de naixement– i altres de vinculats a

l’arrelament i a la continuïtat del domicili,

no només han canviat l’estatus dels immi-

grants (en la seva gran majoria turcs, no vin-

culats per colonitzacions prèvies, per tant)

sinó que ha mitigat la narració de l’origen i

la constitució del país com a comunitat en

temps i espai de continuïtat ètnica.

Actualment les restriccions a l’entrada, l’es-

tada i els reagrupaments familiars seguei-

xen tòniques semblants a les de la resta de

la UE i no s’amaguen rere definicions,

valors, (tot i que de vegades apareixen per

compensar alguns efectes) sinó que s’es-

criuen directament en termes econòmics.

França

El denominat model republicà es presenta

en bona mesura als antípodes de l’alemany:

una república laica, on el protagonista únic

és el ciutadà individual i la idea d’igualtat

absoluta davant la llei. Els orígens dels

pares, les agrupacions i definicions prèvies

no tenen sentit en el “ser francès”: cap ins-

tància pot intermediar entre el ciutadà i

l’État. França assimila individus, no pas

col·lectius. La concepció de minoria ètnica

no té cabuda com, d’altra banda, tampoc

no la té la d’immigrant entès com a “porta-

dor de cultures i valors diferents”. L’espai

públic ho és mentre no pugui ser apropiat

per part de cap proposta cultural concreta.

Cal remarcar, a més, que França té una

peculiaritat des del xix que no comparteix

amb gairebé cap altre estat de la actual UE:

era un espai d’immigració quan molts dels

altres (Alemanya inclosa, cap als EUA i

Amèrica del Sud) encara eren emissors nets

d’emigració.

La ciutadania definida entorn del ius soli

reforça aquesta concepció que, en bona

mesura, invisibilitza l’immigrant. L’establiment

de l’espai privat per a les manifestacions reli-

gioses, les prohibicions explícites d’exhibi-

ció de símbols o actituds denotatives de

diversitats culturals en els àmbits públics

(la famosa llei del vel n’és l’exemple més

conegut) i, sobretot, la idea d’escola

pública, gratuïta, obligatòria, laica, que no

només forma individus, sinó vertaders ciu-

tadans, acaben de construir el marc defini-

tori del discurs de la ciutadania republi-

cana francesa.

El problema és que la desaparició o l’afebli-

ment d’aquelles institucions d’integració i

socialització general, inclòs el tipus de feina

i ocupació, fan que la incorporació de l’im-

migrant no hagi estat com es pensava: la

segregació laboral, formativa, de serveis,

d’habitatges ha guetitzat en bona mesura

els barris obrers dels seixanta i setanta que

ara, amb matisos, comencen a tenir caracte-

rístiques de barris ètnics; això sí, amb un

procés de neoetnizació que amalgama fills

de magribins amb fills de francesos de deu

generacions.

Sovint, a més a més, aquests problemes d’ex-

clusió que han fet que els darrers arribats,
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que ocupaven les feines més precàries i exi-

gents de menor qualificació, que vivien a

barris que tenien sentit en funció de la con-

tinuïtat productiva dels centres i polígons

industrials, han acabat per fer visible el que

el model pretenia invisibilitzar. De vegades,

les protestes són racialitzades des de fora (i

no només des del Front National i altres

d’extrema dreta xenòfoba), i cerquen

expressions d’etnització des de dins.

Mesures com ara les formatives, les assisten-

cials, es dirigeixen cada cop més a l’anome-

nat issu d’immigration: joves desocupats,

amb baixa formació, habitants de barris

perifèrics amb pocs serveis, amb problemes

de tota mena i assimilats a membres de

segones generacions. Un dels resultats, força

interessant, és que el nivell d’integració

republicana dels pares, migrants autèntics,

és sovint superior al dels fills, ciutadans de

naixement. De fet, els percentatges d’asso-

ciacionisme vinculat a mecanismes a altres

bandes típicament migratoris, com ara

comunitats religioses, culturals, és molt més

fort en les segones generacions. Actualment

el fet que les instàncies governamentals

reconeguin més o manco explícitament

comunitats ètniques, religioses, culturals,

nacionals, està desmentit la viabilitat del

model proposat. Val a dir que, fins i tot en la

formulació més teòrica, el model tenia for-

tes contradiccions: de fet, la negació de la

diversitat cultural se subsumia en l’exigència

d’una assimilació republicana; sí, però de la

République Francais, al capdavall.

Anglaterra

A l’inici d’aquest apartat comentava la

correlació existent entre els processos de

colonització, de descolonització i de recep-

ció migratòria. Semblantment a França,

Anglaterra rep inicialment immigrants de

les seves excolònies, amb la particularitat

(diferentment de la de la francofonie) dels

acords econòmics i polítics molt específics

de la Commonwealth que marquen clares

diferències de tractament en funció de la

procedència. Però aquí s’acaben les simili-

tuds: Anglaterra incorpora des del principi

la possibilitat de reconèixer la diversitat cul-

tural dins l’àmbit públic. Tot un cos legisla-

tiu sorgit després de la Segona Guerra

Mundial, les race relations acts, hi és al

darrere; perquè la intenció primera d’aquell

reconeixement era la d’evitar la discrimina-

ció. Formalment, doncs, el reconeixement

de drets és més exhaustiu i complet que el

francès, i s’avança als resultats que ara

veiem des de la perspectiva de les oportuni-

tats, les identitats, els sentiments de perti-

nença; però a la pràctica ens trobam un pro-

cés encara més dur i més durador de

guetització espacial, laboral, formativa. En

aquest cas es pot comprovar que la consti-

tució d’organismes específics amb reconei-

xement públic ha aconseguit una mena d’a-

partheid light i no institucionalitzat: la

creació de segments ètnicament separats.

L’opinió pública dels britànics, finalment,

acompanya i enforteix aquesta segregació.

Són conegudes les Inner City Partnership

Areas, de finals dels setanta i les creixents

tensions racials actuals que parteixen en

realitat de problemes socials greus: com ja

coneixem de les històries del vell racisme

del sud dels EUA, els enfrontaments no sor-

geixen entre els nadius (en aquell cas els

blancs tot i que els negres ho són històrica-

ment tal vegada amb més intensitat) ben

situats i els grups ètnics o etnitzats empo-

brits, sinó entre nadius i immigrants igual-

ment empobrits (els littles whites, deien al

Sud Profund, i els niggers, com són batiats

despectivament els afroamericans pobres

allà) que troben posicions dominants o sub-

alternes relatives, en funció de paràmetres

racials i de reconeixement o exempció de la

condició de ciutadania.

Espanya i altres països del sud

Els països del sud de la UE no fa més de

trenta anys que han començat a rebre con-

tingents significatius d’immigrants. És cert

que Itàlia sí que ho feia des dels seixanta,

però juntament amb el resultat de l’enorme

diferenciació interna del mateix país que ha

fet que, històricament, el mezzogiorno fun-

cionés a la pràctica com un espai aliè vers el

nord fortament industrialitzat i assimilat a

les economies centreeuropees. Les altres

excepcions contràries són Portugal i, tal

vegada, zones de Grècia que, tot i ser mem-

bres de ple dret de la UE des de fa anys,

envien contingents migratoris que tenen

problemes d’inserció semblants als dels

extracomunitaris.

En qualsevol cas elements comuns a aquests

països són: 1) el pas de ser països d’emissió

a ser-ho de recepció, aproximadament

entre els finals dels setanta i la primera mei-

tat dels vuitanta. 2) El seu paper com a

receptors ha diferit molt del dels destins

més assentats del centre i del nord

d’Europa. De fet, les entrades migratòries

dels primers anys del cicle no es relaciona-

ven ni amb polítiques actives de recluta-

ment, ni amb planificacions de destins finals

per part dels immigrants. Molts dels immi-

grants ho eren realment de trànsit, a la

recerca dels destins més apreciats i, ja lla-

vors, més difícils d’assolir. 3) Fins als vui-

tanta (el 85 en el cas espanyol i més tard en

l’italià) no hi ha legislacions específiques

d’immigració i la circulació, estada i tornada

es regeixen per normes disperses i poc siste-

màtiques. 4) Les possibilitats d’inserció en

l’economia submergida són un altre factor

que, unit a aquells anteriors, marca molt les

línies del que podríem denominar model

mediterrani d’immigració. De fet l’econo-

mia informal, la submergida i la semilegal

ocupen un espai molt important en els cen-

tres agrícoles, urbanístics, i turístics. En el

primer cas, perquè els acords de divisió

internacional del treball i dels sectors a la

UE restringeixen les agricultures fortes al

centre d’Europa.

Espanya, en particular, deixa de ser un país

agrari sense planificar, sense reforma agrà-

ria, amb poca capitalització del camp i amb

una productivitat baixa, justament en

aquell període. I ho fa des de dues perspec-

tives: pel canvi poblacional i ocupacional i

per la “reinvenció” de bona part de l’agri-

cultura clàssica. Els hivernacles dels camps

d’Almeria i Granada en són els exemples

més evidents; els conreus de fruita del lle-

vant i Aragó, un segon; les hortes de Múrcia

i Navarra, un tercer (i l’agricultura dels vui-

tanta i noranta a Mallorca, menor, però

fonamental per al seu manteniment).

L’espai i les relacions informals no es gene-

ren amb l’oferta excedent de mà d’obra

immigrant, sinó que ja preexistien. La circu-

lació de migracions a l’Estret, entre collido-

res de maduixes, tripulacions de vaixells de

pesca i altres jornalers, és antiga i constant:

ara es veu incrementada i multiplicats els

orígens tradicionals amb els nous.

La peculiar Construcció espanyola (el país

que més destrucció d’edificacions prèvies

als cinquanta presenta a Europa i, contem-

poràniament, el que més construcció nova

aporta en els darrers vint anys, en termes

absoluts; i tal vegada el que més problemes

d’habitatge presenta en les cohorts més

joves) desregularitzada, poc vigilada, amb

sistemes de contractació que sovint es

mouen al marge de qualsevol control, és un

altre sector idoni; els mecanismes de les

corrupteles i les requalificacions, sobretot

costaneres, n’augmenten les condicions

adients. Les economies turístiques de mas-

ses, finalment, generen constantment
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espais on la venda ambulant, les subcon-

tractacions de temporada, les petites feines

ad hoc, suposen un magnífic brou de fun-

cionament de la precarietat i, per tant,

també de la irregularitat.

Fins a l’any 85, en el cas espanyol, tenim

una certa indefinició jurídica unida a una

xarxa de relacions socials, de vegades

encara molt agrarista, que no xoca amb la

informalitat de les relacions laborals,

socials, de veïnatge; més aviat les potencia.

Però arran d’aquella data (la de la publica-

ció de la primera Llei d’estrangeria) la qües-

tió comença a variar. Entre els noranta i el

2000 els reglaments i els conflictes es

comencen a encreuar. Els fets de l’Egido (un

avalot del poble contra els immigrants

magribins), encapçalats o al manco beneïts

per l’alcalde, tenen dues conseqüències

importants que marcaran simbòlicament un

canvi de model: la ruptura del sistema de

treball i de relacions migrant/empresari dins

una economia fortament informalitzada i

l’obtenció de la majoria absoluta pel mateix

alcalde en els eleccions municipals de pocs

mesos després. Inici, per tant, de la regula-

rització i començament de la formalització

d’actituds racistes, xenòfobes, discriminatò-

ries envers una immigració de la qual es

comença a tenir consciència.

Durant aquest període les lleis internacio-

nals (Shengen és del 92) comencen a inter-

venir en la reglamentació dels fluxos i en la

diferenciació dels immigrants. Acords pre-

cedents i preferents amb les excolònies

(Guinea, Filipines, Amèrica Llatina) tenen

problemes per mantenir-se. Les propostes

de creacions de contingents (determina-

cions anuals del nombre d’immigrants, de

les procedències i dels sectors i espais de

contractació a l’Estat espanyol) xoquen con-

tra normes internacionals o, més sovint,

contra les pràctiques de contractació encara

informals, directes, clientelars, i les necessi-

tats empresarials. El resultat és que el

model de generació d’irregularitat creixent

(per entrada irregular, però també per pèr-

dua dels requisits de renovació de molts

dels que han entrat regularment) continua

alimentant-se. L’any 2000 la confusió s’in-

crementa amb la presència de dues noves

lleis d’estrangeria: allò que havia estat pac-

tat al parlament anterior entre tots els

grups, es desfà amb la majoria absoluta

obtinguda pel Partit Popular, que proposa

una llei més restrictiva, sobretot pel que fa

a drets civils i socials i que desempara els

irregulars. La realitat, caparruda, es fa evi-

dent i la borsa de la irregularitat continua

augmentant; per no parlar del creixement

de la informalitat en els vincles contrac-

tuals. El 2004, amb la victòria per majoria

relativa del Partit Socialista, una regularit-

zació extraordinària en fa aflorar part, però

no aconsegueix canviar el model. La crisi

actual, òbviament, torna a alimentar el pro-

blema.

La inserció, no obstant això, sembla menys

problemàtica que a altres països: els siste-

mes de solidaritat, la proximitat, aquella

informalitat causant de problemes en altres

contextos, eviten i frenen xocs més forts. La

qüestió de la ciutadania té en tota la medi-

terrània europea una característica comuna

aplicable, encara un cop, per la historicitat

específica en la conformació dels fluxos

migratoris: una forta influència del ius san-

guinis. Aquí no és l’explicació alemanya la

que ens serveix, sinó la de la forta emigra-

ció fins als setanta i l’intent de mantenir la

vinculació amb la mare pàtria i la recupera-

ció, almanco, del flux (sanguini, econòmic,

referencial) en generacions successives. No

obstant això, la presa de consciència de les

formes i volums de les migracions actuals,

impulsen a introduir mecanismes relacio-

nats amb el naixement i la convivència.

Petita conclusió provisional

Les lleis nacionals i de la UE endureixen els

requisits d’entrada i tendeixen a frenar les

migracions no laborals (reducció de la tipo-

logia de familiars reagrupables, enduriment

de les condicions de reagrupament). La crisi

en els seus efectes objectius, però també en

els percebuts i en els discursos polítics que

l’acompanyen, no ajuden a fer bufar vents

favorables a la incorporació i normalització

dels immigrants. Ben al contrari, justifiquen

polítiques i mesures de dubtós tarannà

democràtic, però també de dubtosa eficièn-

cia i eficàcia pràctiques. 

Aquí no he parlat gaire del model espanyol

o balear d’immigració, perquè encara no

s’ha establert de manera clara. Les bases i les

línies d’inici, no obstant això, semblen mar-

car-ne el futur. I no és gaire feliç...per ningú.

La societat turística, a més, és un model de

relacions econòmiques, però també educati-

ves, convivencials, identitàries, simbòliques

molt específic que comporta també formes

d’atracció o repulsió migratòries poc sòlides i

molt informalitzades. Sobre això també cal-

dria pensar seriosament: les veus que s’alcen

contra la presència migratòria, que reclamen

que allò que comença a ser escàs s’ha de

repartir entre “nosaltres”, desconeixen la

problemàtica i difícil composició d’aquells

nosaltres (migrants quasi tots al cap i a la fi a

la nostra terra secularment multicultural i

contradictòria) i disparen contra un objectiu

erroni i, ai!, que pot arribar a funcionar com

un mirall deformant.
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