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en blanco

Presentació

Aquest volum és el primer de la nova Col·lecció d’estudis socials
que la Fundació ”la Caixa” ha decidit posar en marxa amb l’ànim de contribuir al debat, a l’anàlisi i a la divulgació de qüestions de gran transcendència en la nostra societat.
Fa uns anys, ”la Caixa” va decidir llançar la Col·lecció d’estudis
econòmics a través del seu Servei d’Estudis, amb l’objectiu de contribuir
tant al debat serè i fonamentat dels grans temes econòmics com a una
major divulgació i facilitar-ne la comprensió. Són dos objectius complementaris i difícils de separar si tenim en compte que per afrontar els canvis i els conflictes de la nostra època no és suficient encertar la solució tècnica. És imprescindible que la solució sigui compresa i acceptada per la
major part dels implicats.
Aquesta nova Col·lecció sobre assumptes socials s’inicia amb un
estudi sobre la immigració estrangera a Espanya, encarregat ara fa un any,
però que avui dia adquireix una rellevància especial. També és un estudi
coherent amb la feina que la Fundació ”la Caixa” du a terme, que compta
amb programes d’ajuda a la integració dirigits als immigrants.
L’estudi, a més d’oferir una visió global de la immigració al nostre
país, ha volgut incidir especialment en l’aspecte de l’educació, ja que aquest
terreny serà decisiu a l’hora de facilitar o de dificultar la integració de les
segones generacions d’immigrants. Després d’aquest estudi en vindran d’al-
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tres, encara en preparació, sobre el paper de la dona, la política familiar, l’educació obligatòria, la drogoaddicció, altres aspectes de la immigració
estrangera i també sobre temes d’actualitat, que s’aniran configurant
d’acord amb els interessos i l’evolució de la mateixa societat.
Confiem que les anàlisis, els arguments i les opinions que aquests
volums contindran contribueixin a superar els reptes als quals s’enfronta la
societat espanyola.

Josep Vilarasau
President de la Fundació ”la Caixa”

8

■ PRESENTACIÓ

Introducció general

Aquest llibre pretén oferir al lector una introducció rigorosa i sintètica
a una qüestió que cada vegada estarà més present en el debat sobre el futur de
la nostra societat. Ens referim al tema de les migracions i al problema educatiu
que comporten.
Sembla que els moviments de població són una de les característiques
del nostre temps. Encara que les xifres no permetin parlar de grans desplaçaments (a penes el 2% de la població mundial), les tendències indiquen un augment de les migracions. El conegut fenomen de la globalització econòmica, de
la internacionalització dels mitjans de comunicació, d’una banda, i dels desequilibris i desigualtats en el benestar material, de l’altra, són factors que explicarien en part aquestes tendències.
Recentment, la immigració ha fet parlar molt al nostre país i creiem que
serà un tema d’anàlisi freqüent durant els anys vinents. En els textos que vénen
a continuació, el lector trobarà informacions de caràcter general, però especialment sobre la immigració econòmica, és a dir, la d’aquelles persones de països
més pobres que vénen al nostre país amb l’esperança de trobar unes millors
condicions de vida i de treball per a elles i per als seus fills. I dins d’aquest marc
tractarem amb més profunditat un aspecte concret d’aquesta problemàtica: el
de la immigració jove, el de la segona generació o el dels problemes educatius
que plantegen la infància i l’adolescència d’unes famílies que afronten, de vegades traumàticament, canvis de context social i cultural. També fem una breu
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aproximació al necessari canvi de mentalitat i d’actitud de la població autòctona davant del repte de la interculturalitat que es plantejarà i, en aquest sentit,
aquest treball es vol sumar a la feina urgent d’informació i de sensibilització de
la població espanyola per evitar possibles manifestacions de racisme i de
xenofòbia.
Espanya havia estat, fins fa poques dècades, un país que enviava importants contingents d’emigrants al centre i al nord d’Europa. A partir dels setanta,
aquesta tendència s’inverteix i es comença a convertir en lloc de destinació
d’immigrants. Com és lògic, aquesta immigració no és homogènia i no ho és en
molts sentits. Des dels jubilats centreeuropeus que resideixen a les Balears fins
als jornalers nord-africans que s’instal·len a Andalusia o a Catalunya, la motivació, la composició, l’edat, les expectatives i les formes de relació amb la societat
que les acull són molt diferents.
El primer capítol d’aquest llibre analitza a fons la importància numèrica
d’aquest fenomen, la seva evolució recent i les característiques de cada col·lectiu i de la seva inserció social. Les xifres són il·lustratives, tot i que s’han de
tenir en compte les dificultats d’una valoració quantitativa exacta a causa dels
canvis accelerats que es produeixen en aquest terreny, i per això les estadístiques queden ràpidament obsoletes. D’altra banda, convé recordar la importància numèrica dels no regularitzats. En qualsevol cas s’han fet servir les últimes
dades disponibles, que permeten una aproximació significativa a la situació
espanyola actual. Les estadístiques d’escolarització i d’edat dels immigrants ens
permeten disposar d’una primera aproximació al pes quantitatiu del tema prioritari d’aquest llibre: el repte educatiu.
El segon capítol tracta de la regularització jurídica dels immigrants i,
d’una manera especial, de la regulació de l’educació dels immigrants i dels seus
fills. L’autor analitza les conseqüències teòriques i l’aplicació pràctica, especialment de la Llei Orgànica d’Estrangeria de 1985, i les que s’han de derivar de la
Llei Orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, que ha entrat en vigor el 2 de febrer del 2000. Considera les competències pròpies de les comunitats autònomes en aquest terreny i alerta sobre
possibles interpretacions errònies de la Llei General d’Educació en relació amb
l’elecció de centres d’ensenyament públic per part dels pares, cosa que podria
derivar cap a una concentració artificial en forma de guetos escolars, etc.

10

■ INTRODUCCIÓ GENERAL

Al tercer capítol s’analitza el repte de la interculturalitat i com la diversitat cultural es pot convertir en legitimació de l’exclusió social. En aquest sentit hem de ser conscients que no tan sols la diversitat cultural explica les raons
del possible conflicte. És obvi que entre el magnat àrab instal·lat a Marbella,
que generalment es ben acceptat per la societat receptora, i el magribí que malviu en les explotacions agrícoles, que generalment és rebutjat, la qüestió fonamental no és de diversitat cultural, sinó de desigualtat social. L’autor insisteix
en la necessitat d’una educació en la interculturalitat, que es pot produir en els
centres educatius gràcies precisament a la presència a l’aula de nois i noies procedents d’altres cultures. Aposta per l’eliminació d’aproximacions equívoques i
folklòriques a aquests temes i reclama la urgència d’una elaboració operativa
del concepte d’integració.
El quart capítol tracta de la problemàtica específica de l’adolescència,
una etapa que ja és complexa per si mateixa, educativament parlant, per als
nadius, i que, per als immigrants té unes dificultats afegides per les contradiccions entre la cultura familiar d’origen i les formes culturals dels adolescents
actuals de la societat receptora. Distingeix entre tres situacions específiques: els
nois i noies que ja han nascut aquí, que hi han crescut, que s’han escolaritzat
més o menys i que han arribat a l’adolescència. Constitueixen, per tant, el que
anomenem la segona generació. En segon lloc, els nois i noies que ja són adolescents quan vénen amb la seva família i que han d’assumir els canvis, les crisis i
les obligacions en un doble sentit: les que són pròpies de l’adaptació del procés
immigratori i les que comporta el fet de ser adolescent. Finalment, hi ha els nois
–rarament són les noies– que vénen sols, que sense tenir 18 anys ni cap familiar
conegut que se’n faci càrrec, apareixen als carrers de les nostres ciutats.
Al capítol cinquè, l’autor tracta l’aprenentatge de les llengües. Exposa
les maneres com s’aprèn la llengua i les seves implicacions corresponents en el
cas de les famílies que migren. Aporta, a més, algunes idees procedents de l’educació bilingüe per comprendre el procés d’adquisició del llenguatge en el
context escolar de la infància que procedeix de famílies immigrants.
El sisè i últim capítol descriu la percepció que els espanyols tenen
davant de l’estranger. ¿Som racistes? És difícil contestar aquesta pregunta ja que
si es formula en aquests termes, la majoria de ciutadans espanyols donaran una
resposta negativa. Però això no ens fa immunes a manifestacions xenòfobes en
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determinats contextos i en situacions concretes. Es poden observar reaccions
que denoten un tracte discriminatori produït, probablement de manera inconscient, pel simple fet de tenir davant una persona pertanyent a una ètnia diferent de l’autòctona.
Cada capítol, elaborat per especialistes en la matèria, va precedit d’una
breu síntesi del contingut per facilitar l’entrada en el tema corresponent. Aquests
resums, però, no eximeixen de la lectura del text complet si el lector es vol familiaritzar amb la problemàtica anunciada. Molt menys l’eximeix, per descomptat,
aquesta breu presentació que només pretén estimular el pas a les pàgines
següents.
Aquest volum ha estat coordinat per Jordi Porta, director de la Fundació
Jaume Bofill i gran coneixedor del fenomen de la immigració estrangera, especialment en tot allò que fa referència a la interculturalitat i a la relació entre
immigrants i autòctons en el si de l’escola i en els ambients on es pot facilitar
l’educació mitjançant el temps lliure.
Barcelona, març de 2000
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I. La immigració estrangera
a Espanya, 2000
Colectivo Ioé
Equip d’investigació social integrat Carlos Pereda,
Walter Actis, i Miguel Ángel de Prada

13

Síntesi del contingut
Si observem la situació europea amb una perspectiva històrica, podem
constatar que en els últims segles han sortit del vell continent més de 80 milions
de persones; en canvi, a Europa ha arribat un nombre no superior a 20 milions
d’estrangers. El primer d’aquests fluxos va tenir l’origen en l’època colonial que,
sobre la base d’una repressió més o menys aconseguida de les cultures autòctones, havia imposat les condicions més idònies per a un assentament avantatjós
dels colons europeus. Espanya va tenir una part activa en aquest flux migratori,
sobretot cap a Amèrica Llatina (on es van instal·lar entre 8 i 10 milions d’espanyols). El segon flux migratori té a veure amb l’expansió econòmica del capitalisme de la postguerra dels anys quaranta i cinquanta a l’Europa desenvolupada, i prové de països pobres, geogràficament pròxims (nord d’Àfrica, Turquia,
etc.) o bé d’antigues colònies (Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia), però també del
sud d’Europa (Portugal, Espanya, Itàlia, Grècia).
En aquest context, Espanya va funcionar, a partir dels anys cinquanta,
com a perifèria pobra d’Europa, i va enviar dos milions d’emigrants (principalment a França, Alemanya, Suïssa, Gran Bretanya i els Països Baixos). En un
període posterior –anys setanta i vuitanta–, aquest flux d’emigració es va detenir i fins i tot es va registrar el retorn de mig milió d’emigrants entre 1975 i
1990; mentrestant, un contingent creixent d’immigrants estrangers va optar per
radicar-se a Espanya. A pesar d’aquest canvi de tendència, el 1999 encara hi ha
més espanyols residents a l’estranger (uns 2,2 milions: dos de cada tres a
Amèrica i la resta a països europeus) que estrangers residents a Espanya (al voltant de 0,7 milions). Per tant, en termes absoluts, Espanya encara és més un
país d’emigrants que d’immigrants, però les tendències el configuren cada
vegada més com a país receptor i, d’aquesta manera es constitueix en un nou
país d’immigració. D’altra banda, en termes relatius, els residents en situació
regular equivalen a l’1,8% del total de la població; si incorporem els nacionalitzats
i d’altres no comptabilitzats, la xifra es podria elevar fins al 2%. Només la
presència d’un nombrosíssim contingent de migrants irregulars alteraria de forma significativa aquestes xifres; però aquest no sembla que sigui el cas actual-

14

■ LA IMMIGRACIÓ ESTRANGERA A ESPANYA, 2000

ment. Per tant, la importància numèrica de la població estrangera a Espanya és
petita, i encara més si la comparem amb la d’altres països europeus. No obstant
això, a causa de la distribució desigual pel territori nacional, la seva presència
és especialment significativa en algunes zones, mentre que en d’altres a penes és
perceptible.
El context socioeconòmic espanyol dels anys vuitanta i noranta difereix
en elements essencials del que va caracteritzar els països europeus del nord
d’Europa en el període 1950-75, durant el qual van rebre la major part dels
seus immigrants. Al final del segle

XX,

Espanya es troba immersa en el dilema

de ser alhora un país que compta amb un important nombre de ciutadans que
viuen a l’estranger i amb una creixent presència de ciutadans d’altres països
que venen a viure-hi. ¿Quines són les dades per plantejar-nos aquesta nova
situació en què ens trobem? O ¿quines conseqüències se’n poden derivar? Per
respondre a aquestes i a d’altres preguntes que formen part de l’opinió pública,
s’ha elaborat aquest informe. A les pàgines finals es presenten diverses tipologies per intentar acostar-nos a la pluralitat de situacions que presenten els
immigrants estrangers a Espanya. En resum, ni tots els immigrants són iguals,
ni es pot afrontar una realitat diversa (l’espanyola) a partir de criteris polítics
que responen a altres problemàtiques: les que adopta la Unió Europea com a
resposta a les demandes dels països europeus d’immigració «tradicional».
A principis dels anys setanta es va produir la crisi del model que havia
garantit el creixement dels països capitalistes centrals des del final de la segona
gran guerra. Les modalitats de resolució d’aquesta crisi van obrir les portes a
transformacions socials a escala planetària i que han incidit en els processos
migratoris. L’anomenat nou ordre internacional es constitueix així en el principal context que des d’aleshores configurarà noves dinàmiques migratòries. El
concepte que sintetitza la clau de les transformacions del període actual és el de
la globalització. La globalització econòmica implica la mobilitat i la flexibilitat
de tots els factors productius, inclosa la mà d’obra, motiu pel qual s’origina una
generalització de les migracions internacionals: el treball també es mundialitza.
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Les noves dinàmiques migratòries sorgides en l’últim terç del segle

XX

res-

ponen a la reorganització territorial i a les condicions que generen importants
demandes de treball per la globalització econòmica, i s’han vist incrementades
per l’acabament de la «guerra freda» i la crisi de l’exbloc de l’Est. A principis de
l’any 2000, pràcticament no queda cap país al marge dels fluxos transnacionals. No obstant això, a més de les noves dinàmiques i modalitats dels fluxos
migratoris, es desenvolupen unes polítiques migratòries restrictives; aquestes
últimes no acaben amb la immigració però la condicionen, perquè l’obliguen a
adoptar determinades modalitats. Així, als països del nord, les restriccions pretenen prevenir fluxos irregulars, controlar i limitar els refugiats, i equilibrar
migracions laborals i familiars; per la seva banda, els nous països d’immigració
(especialment de l’Àsia) intentaran impedir l’assentament de minories ètniques.
Aquestes mesures xoquen, d’una banda, amb els drets humans i, de l’altra, amb
les necessitats del mercat de treball que exigeix una oferta estable de mà d’obra.
El seu efecte sobre els països centrals del comerç mundial sembla ser el d’afavorir la radicació dels immigrants i de les seves famílies, i per aquest motiu es
modifica la composició ètnica d’aquestes societats, però, en general, aquestes
mesures tendeixen a mantenir la mà d’obra immigrada en situacions de precarietat laboral i d’exclusió social.
En el conjunt global de la població mundial, els migrants componen un
fenomen d’abast bastant limitat (al voltant d’un 1,7%), és a dir, des del punt de
vista quantitatiu, la migració internacional és l’excepció, no la regla, entre els
grups humans que poblen el planeta. No obstant això, la seva significació és molt
superior del que indiquen les xifres: estem davant d’una revolució transnacional
que està reestructurant la societat a escala planetària, i les migracions internacionals són part d’aquest procés. Les principals tendències que caracteritzen les
migracions en aquest període de globalització del sistema mundial són, seguint
els experts Castles i Miller, la globalització (la meitat dels estats existents en el
món participen de forma notable en aquest procés, i cada vegada són menys les
zones del món que queden al marge dels corrents migratoris transnacionals); la
diversificació (els fluxos actuals s’allunyen caa vegada més d’un model únic:
hi ha refugiats de guerra, refugiats econòmics, mà d’obra barata, treballadors
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molt qualificats, estudiants, directius i empresaris; coexisteixen fluxos d’assentament amb moviments temporals i migracions circulars; grups amb estabilitat
jurídica, amb contractes i permisos de curt termini i irregulars; col·lectius que
emigren lliurement juntament amb d’altres que estan subjectes a xarxes de tràfic de persones, etc.); l’acceleració (el volum de migrants s’ha multiplicat
durant les últimes dècades i no ha parat de créixer en gairebé totes les regions
durant els últims vint anys, tot i que amb intensitats diferents) i la feminització (element clau de la nova situació, si bé al llarg de la història, les dones han
estat presents en els moviments migratoris, a més d’aquelles que es desplacen
acompanyant la seva parella masculina o per reunir-s’hi, cada vegada són més
les que emigren soles, ja sigui independentment o posant en marxa la cadena
migratòria a la qual posteriorment s’incorporen els homes. Aquest procés va
unit a la tendència a la «feminització» creixent de branques laborals senceres,
que és un producte tant dels esforços de les dones per guanyar autonomia com
una conseqüència de les necessitats del mercat de treball).
Si aquest és el marc mundial, el context immediat de referència per a
Espanya és el dels països europeus, especialment els de la Unió Europea. La mitjana de tots els països de l’anomenat Espai Econòmic Europeu (la Unió
Europea més l’EFTA) se situa en el 4,9%. Espanya es troba entre els països que
tenen menys de dos estrangers per cada cent habitants, juntament amb
Portugal, Grècia, Itàlia, Islàndia i Finlàndia. En definitiva, del conjunt dels
migrants desplaçats fora dels seus països d’origen a tot el món, només el 20%
aproximadament resideix a països europeus. D’aquests, al voltant d’un 2,5%
està establert de forma legal a Espanya. Convé recordar aquestes dades quan
ens enfrontem amb discursos que emfasitzen la suposada «allau» d’immigrants
i insisteixen en què la xenofòbia està lligada amb un suposat llindar de tolerància en relació amb el nombre d’estrangers; si això fos així, les manifestacions
d’intolerància serien molt superiors a Luxemburg i a Suïssa de les que tenen
lloc, per exemple, a França o al Regne Unit. No obstant això, l’evidència no confirma aquests supòsits.

LA IMMIGRACIÓ ESTRANGERA A ESPANYA. ELS REPTES EDUCATIUS ■

17

1. Introducció
Durant la dècada dels anys setanta, a Espanya s’atura el tradicional flux
de sortida d’emigrants a l’estranger i torna mig milió d’emigrants (la major part
des del centre d’Europa); d’altra banda, s’intensifiquen i diversifiquen els assentaments d’estrangers. Entre aquests últims, juntament amb una forta presència
de ciutadans del Primer Món (Unió Europea, Estats Units, Japó i Canadà),
destaquen els ciutadans marroquins i llatinoamericans, a més de contingents
menors de la resta d’Àfrica i d’Àsia. Per tant, estem davant d’una diversitat de
fluxos immigratoris producte de la particular inserció d’Espanya en el context
internacional, així com de les recents transformacions en la seva estructura
econòmica (una internacionalització més gran, una fragmentació del mercat
laboral, etc.).
El context socioeconòmic espanyol dels anys vuitanta i noranta difereix en elements essencials del que va caracteritzar els països europeus del
nord d’Europa en el període 1950-75, durant el qual van rebre la major part
dels seus immigrants. Al principi del segle XXI, Espanya es troba immersa en el
dilema de ser alhora un país que compta amb un important nombre de
ciutadans que viuen a l’estranger i amb una presència cada vegada més gran de
ciutadans d’altres països que vénen a viure a Espanya. ¿Quines són les dades
per pensar aquesta nova situació en què ens trobem? O ¿quines conseqüències
se’n deriven? Per respondre a aquestes preguntes i a d’altres que estan en
l’opinió pública, s’ha elaborat aquest informe. A les pàgines finals es presenten
diverses tipologies per intentar acostar-nos a la pluralitat de situacions que
presenten els immigrants estrangers a Espanya. En resum, ni tots els immigrants són iguals, ni es pot afrontar una realitat diversa (l’espanyola) a partir de
criteris polítics que responen a altres problemàtiques, les que adopta la Unió
Europea com a resposta a les demandes dels països europeus d’immigració
«tradicional».

2. De país d’emigració... a país d’immigració
Si observem la situació europea amb una perspectiva històrica, podem
constatar que en els últims segles han sortit del vell continent més de 80 milions
de persones; en canvi a Europa ha arribat un nombre no superior a 20 milions
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d’estrangers. El primer d’aquests fluxos va tenir l’origen en l’època colonial que,
basada en una repressió amb més o menys resultats de les cultures autòctones,
havia imposat les condicions més idònies per a un assentament avantatjós dels
colons europeus. Espanya va prendre part molt activament en aquest flux migratori, sobretot cap a Amèrica Llatina (on es van instal·lar entre 8 i 10 milions
d’espanyols). El segon flux migratori té a veure amb l’expansió econòmica del
capitalisme de la postguerra dels anys quaranta i cinquanta a l’Europa desenvolupada, i prové de països pobres, geogràficament pròxims (nord d’Àfrica,
Turquia, etc.) o bé d’antigues colònies (Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia), però
també del sud d’Europa (Portugal, Espanya, Itàlia i Grècia).
En aquest context, Espanya va funcionar, a partir dels anys cinquanta,
com a perifèria pobra d’Europa i va enviar dos milions d’emigrants (principalment a França, Alemanya, Suïssa, Gran Bretanya i els Països Baixos). En un
període posterior –els anys setanta i vuitanta–, aquest flux d’emigració es va
aturar i fins i tot es va registrar el retorn de mig milió d’emigrants entre 1975 i
1990; mentrestant, un contingent creixent d’immigrants estrangers va optar per
instal·lar-se a Espanya. A pesar d’aquest canvi de tendència, encara a l’any 1999
hi ha més espanyols residents a l’estranger (uns 2,2 milions: dos de cada tres a
Amèrica i la resta a països europeus) que estrangers residents a Espanya (al
voltant de 0,7 milions). Per tant, en termes absoluts, Espanya encara és més un
país d’emigrants que d’immigrants (vegeu gràfic 1), però les tendències el
configuren cada vegada més com un país receptor, i es constitueix com a un nou
país d’immigració.
Segons l’última xifra oficial disponible d’estrangers amb permís de
residència, a principis de 1999 hi havia a Espanya 719.647 immigrants. A aquesta quantitat cal sumar-hi altres residents legals no comptabilitzats en aquesta
estadística (uns 36.000(1)), una part de les més de 125.000 persones que han
obtingut la nacionalitat espanyola des de 1955,(2) i una xifra no determinada d’irregulars. En termes relatius,els residents en situació regular equivalen a l’1,8%

(1) El Ministeri de l’Interior no inclou en les xifres de residents alguns col·lectius estrangers que es troben en situació
regular a Espanya. És el cas dels que disposen de targeta d’estudiants, els sol·licitants d’asil, les persones amb asil
concedit o els comunitaris amb una targeta provisional o temporal.
(2) Part de la població que ha adquirit la nacionalitat espanyola ha mort durant aquests quaranta anys. Però els seus fills
ocupen un espai intermedi entre immigració i societat autòctona, ja que constitueixen una «segona generació» que
també podria ser inclosa en els nostres càlculs.
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Gràfic 1

ESPANYOLS RESIDENTS A L’ESTRANGER.
ESTRANGERS RESIDENTS A ESPANYA (1996)
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del total de la població espanyola; si incorporem els nacionalitzats i d’altres no
comptabilitzats la xifra es podria elevar al 2%. Només la presència d’un nombrosíssim contingent de migrants irregulars alteraria de forma significativa aquestes
xifres; però aquest no sembla que sigui el cas actualment. Per tant, la importància
numèrica de la població estrangera a Espanya és petita i encara més si la comparem amb la que hi ha a altres països europeus. No obstant això, a causa de la desigual distribució per tot el territori nacional, la seva presència és especialment
significativa en algunes zones, mentre que en altres a penes és perceptible.

3. Panorama migratori espanyol en el context
mundial i europeu
A principis dels anys setanta es va produir la crisi del model que havia
garantit el creixement dels països capitalistes centrals des del final de la segona
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gran guerra. Les modalitats de resolució d’aquesta crisi van obrir les portes a
unes transformacions socials a escala planetària que han incidit en els processos migratoris. L’anomenat nou ordre internacional es constitueix d’aquesta
manera en el context principal que des d’aleshores configurarà les noves dinàmiques migratòries. El concepte que sintetitza la clau de les transformacions
del període actual és el de la globalització. La globalització econòmica implica
la mobilitat i flexibilitat de tots els factors productius, inclosa la mà d’obra, amb
la qual cosa s’origina una generalització de les migracions internacionals: el treball també es mundialitza.
Les noves dinàmiques migratòries sorgides en l’últim terç del segle XX
responen a la reorganització territorial i a les condicions que generen unes
importants demandes de treball per la globalització econòmica, i s’han vist
incrementades pel final de la «guerra freda» i la crisi de l’exbloc de l’Est. A principis de l’any 2000 pràcticament no queden països al marge dels fluxos transnacionals. No obstant això, a més de les noves dinàmiques i modalitats dels fluxos migratoris, es desenvolupen unes polítiques migratòries restrictives; aquestes últimes no acaben amb la immigració però la condicionen, perquè l’obliguen a adoptar unes modalitats determinades. Així, als països del nord, les restriccions pretenen evitar fluxos irregulars, controlar i limitar els refugiats i equilibrar migracions laborals i familiars; d’altra banda, els nous països d’immigració
(especialment d’Àsia) intentaran impedir l’assentament de minories ètniques.
Aquestes mesures xoquen, d’una banda, amb els drets humans i, de l’altra, amb
les necessitats del capital transnacional que exigeix una oferta estable de mà
d’obra. El seu efecte sobre els països centrals del comerç mundial sembla ser el
d’afavorir la radicació dels immigrants i de les seves famílies, i modificar la composició ètnica d’aquestes societats, però, en general, aquestes mesures tendeixen a mantenir la mà d’obra immigrada en situacions de precarietat laboral i
d’exclusió social.
La suma total de migrants internacionals no es coneix exactament a
causa de la manca de dades en algunes zones i a la falta de coherència entre les
fonts disponibles. No obstant això, hi ha algunes estimacions que permeten
acostar-nos a la magnitud del fenomen. En la dècada dels noranta, la OIT estimava que hi havia entre 70 i 85 milions de migrants (dels quals entre 30 i 35
milions eren treballadors, que equivalen a l’1,2-1,4% de la força laboral mun-
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dial),(3) i més de 20 milions de refugiats (vegeu la taula 1). El conjunt (de 90 a
105 milions de persones residint fora del país de naixement) representa al voltant de l’1,7% de la població mundial, és a dir, aproximadament el seu volum de
creixement anual. Sense considerar els refugiats, la magnitud i la distribució per
regions dels migrants és la següent:
Taula 1

DISTRIBUCIÓ DELS MIGRANTS INTERNACIONALS
PER REGIONS. 1993 (EN MILIONS DE PERSONES)
Regió

Àfrica
Amèrica del Nord
Amèrica Central i Sud
Àsia (sense els Estats Àrabs)
Estats Àrabs
Europa (sense exURSS i Iugoslàvia)
Total mundial

Treballadors

Familiars

Total

5a6
7
3a5
2a4
5
8
30 a 35

11 a 14
8 a 10
4a7
4a5
1a2
12
40 a 50

16 a 20
15 a 17
7 a 12
6a9
6a7
20
70 a 85

FONT: Estimacions de l’Organització Internacional del Treball.(4)

Per tant, en el còmput global es tracta d’un fenomen d’abast bastant
limitat. Des del punt de vista quantitatiu, la migració internacional és l’excepció, no la regla, entre els grups humans que poblen el planeta. No obstant
això, la seva significació és molt superior del que indiquen les xifres: estem
davant d’una revolució transnacional que està reestructurant la societat a
escala planetària i les migracions internacionals formen part d’aquest procés. Les principals tendències que caracteritzen les migracions en aquest període de globalització del sistema mundial són, seguint els experts Castles i
Miller:
– Globalització. El 1990, dels 209 estats existents al món, la meitat participen de
forma notable en aquest procés (43 com a països de recepció, 32 com a països
de sortida i 23 com a països de recepció i de sortida). Cada vegada, menys
zones del món queden al marge dels corrents migratoris transnacionals.
(3) OIT, OIM, ACNUR: Migrantes, refugiados y cooperación internacional. Una aportación conjunta para la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo – CIPD 1994, Ginebra, 1994, pàg. 2
(4) S’exclou deliberadament l’exURSS, ja que fins als anys noranta, els milions de russos (25), ucraïnesos o bielorussos
desplaçats a altres repúbliques eren considerats migrants interns. Tampoc s’inclou l’exIugoslàvia, a causa de la situació
de guerra que hi havia en el moment de fer l’estimació.
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– Diversificació. Els fluxos actuals s’allunyen cada vegada més d’un model
únic; hi ha refugiats de guerra, refugiats econòmics, mà d’obra barata, treballadors altament qualificats, estudiants, directius i empresaris; coexisteixen fluxos d’assentament amb moviments temporals i amb migracions circulars
(amb anades i tornades successives); grups amb estabilitat jurídica, amb contractes i permisos de curt termini i irregulars; col·lectius que emigren lliurement juntament amb d’altres que estan subjectes a xarxes de tràfic de persones, etc.
– Acceleració. El volum de migrants s’ha multiplicat durant les últimes dècades i no ha parat de créixer en gairebé totes les regions durant els últims vint
anys, encara que amb intensitats diferents.
– Feminització. Es tracta d’un element clau de la nova situació mundial.
Encara que al llarg de la història les dones han estat presents en els moviments migratoris, actualment es troben en totes les regions i en tots els tipus
de fluxos. A més, juntament a les que es desplacen acompanyant la seva parella masculina o per anar a reunir-s’hi, cada vegada són més les que emigren
soles, ja sigui de forma independent o posant en marxa la cadena migratòria a
la qual posteriorment s’incorporen els homes. Aquest procés està unit a la
tendència a la «feminització» creixent de branques laborals senceres, que és
un producte tant dels esforços de les dones per guanyar autonomia com una
conseqüència de les necessitats del mercat de treball.
Si aquest és el marc mundial, el context de referència immediat per a
Espanya és el dels països europeus, especialment els de la Unió Europea.
Gairebé dinou milions d’estrangers resideixen als divuit països europeus del
gràfic 2. Els contingents més nombrosos s’ubiquen a Alemanya (6,9 milions),
França (3,6 milions), el Regne Unit (2 milions), Suïssa (més d’1 milió) i
Bèlgica (0,9). Més significatiu que el seu volum és la importància relativa d’aquests contingents d’immigrants. Comparant-los amb el total de la població
de cada país s’observa l’enorme incidència dels estrangers a Luxemburg
(33%) i a Suïssa (18,5%). La mitjana de tots els països de l’anomenat Espai
Econòmic Europeu (la Unió Europea més l’EFTA) se situa en el 4,9%. Per
sobre d’aquesta mitjana hi ha Bèlgica, Alemanya, Àustria, França, Suècia i
Holanda. A l’altre extrem, amb menys de dos estrangers per cada cent habitants, apareixen els quatre països del sud de la Unió Europea (Portugal,
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Grècia, Itàlia i Espanya) i dos de la perifèria nord (Islàndia i Finlàndia). En
definitiva, del conjunt dels migrants desplaçats fora dels seus països d’origen
a tot el món, només el 20%, aproximadament, resideix a països europeus.
D’aquests, al voltant del 2,5% ha fixat la seva residència de forma legal a
Espanya. Convé recordar aquestes dades quan ens enfrontem amb discursos
que emfasitzen la suposada «allau» d’immigrants i insisteixen en què la
xenofòbia està lligada a un suposat llindar de tolerància en relació amb el
nombre d’estrangers; si això fos així, les manifestacions d’intolerància serien
molt superiors a Luxemburg i a Suïssa que les que tenen lloc, per exemple, a
França o al Regne Unit. No obstant això, l’evidència no confirma aquests
supòsits.
Gràfic 2

PERCENTATGE DE POBLACIÓ ESTRANGERA A 18 PAÏSOS
D’EUROPA OCCIDENTAL
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Si tenim en compte el pes de la població espanyola en el món i en el si
de la Unió Europea es constata que, proporcionalment, rebem menys immigra-
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ció de la que «correspondria» a les nostres dimensions demogràfiques.(5) El total
d’espanyols representa el 0,7% de la població mundial, mentre que d’estrangers
a Espanya n’hi ha un 0,5% del total d’immigrants estimats al món. Anàlogament, la població espanyola representa el 10,7% del total d’habitants de la Unió
Europea, mentre que els estrangers residents al nostre país representen al voltant del 2,5% dels establerts als quinze estats comunitaris.
A més de la composició nacional hi ha altres eixos de diferenciació
interna dels fluxos humans transnacionals. Un d’ells és el que diferencia els
sol·licitants d’asil i de refugi dels considerats immigrants econòmics. En el context de la Unió Europea, el país amb més sol·licitants d’asil és Alemanya (gairebé 1,5 milions entre 1990 i 1995), seguit d’Anglaterra, França i Suècia (més de
200.000 cada un), Holanda (180.000), Bèlgica i Àustria (entre 80.000 i
100.000). Per la seva part, entre 1988 i 1998, Espanya ha rebut 83.840 sol·licituds. Des d’aquest punt de vista, el país se situa en una posició intermèdia
entre les nacions centrals de la UE i els països del sud (Itàlia, Portugal i Grècia)
i altres perifèrics (com Irlanda o Finlàndia), i té una posició similar a
Luxemburg i Dinamarca. Si ens circumscrivim al volum de persones a les quals
s’ha reconegut l’estatut d’asilat o de refugiat, les xifres espanyoles són sensiblement inferiors a les dels principals països del voltant; és notori que Espanya
presenta un índex de reconeixement (nombre de concessions en relació amb
el nombre de sol·licitants) ínfim (al voltant del 5%), clarament allunyat del 25%
de França o del 18% d’Anglaterra, però també dels més moderats d’Alemanya,
Holanda i Bèlgica (entre el 7 i el 10%).
No hi ha cap dubte que els diferents tipus de població immigrant no
s’esgoten en les diferències apuntades, d’índole demogràfica, ni de país de procedència; també cal tenir en compte les situacions jurídicoadministratives i els
factors d’índole socioeconòmica, cultural i les diferents modalitats d’inserció
social en funció de les estratègies de cada col·lectiu. Per tant, des d’aquesta primera aproximació podem concloure que a Espanya ens trobem tant amb un
dèficit (comparatiu) d’immigrants com amb un repte (inicial) a causa de la pluralitat ètnica que ens revela la presència de comunitats ètniques migrants.

(5) Establim aquesta relació a títol purament comparatiu; de cap manera suggerim que la «magnitud» de la immigració
està o hauria d’estar lligada al volum de la població del país receptor, oblidant així factors de tipus polític, econòmic,
històric o geogràfic.
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4. ¿Qui són i d’on vénen?:
«Immigrants del ‘Nord’ i del ‘Sud’»
Una característica particular de la immigració estrangera a Espanya és la
seva diversitat: només una part d’aquesta immigració prové de països de l’anomenat «Tercer Món»;(6) la resta és originària del «Primer Món» i no sempre es
tracta de persones en edat laboral. Contràriament al que passa als països europeus de tradició immigratòria, a Espanya la majoria dels estrangers han
procedit de països del «Primer Món». No obstant això, després de la regularització oberta el 1991, el pes relatiu dels procedents del Tercer Món es va
incrementar sensiblement (l’abril de 1992 va arribar al 51% del total, per tornar
a baixar el desembre del mateix any fins al 46%) i, des de 1997, ja representa la
meitat del conjunt. És previsible que, encara, en un futur pròxim, les proporcions continuïn inclinant-se a favor d’aquests últims, a causa d’un major ingrés
des dels països del «Sud», però encara està lluny de superar-se el lloc específic
d’Espanya com a país de desenvolupament «intermedi» (ric per al «Sud», pobre
per al «Nord») i amb unes condicions climàtiques que atreuen un flux migratori plural: d’una banda, s’adapta en línies generals a l’experiència dels països
més desenvolupats (immigració econòmica Sud-Nord, amb minories importants
de treballadors qualificats i de directius d’empresa) i, de l’altra, se n’aparta
(immigració de rendistes i de jubilats de països més desenvolupats, a més de
treballadors de serveis i d’empreses multinacionals, poca presència de refugiats
davant d’una notable incidència de directius que acompanyen al capital transnacional, etc.).
De manera general, podem dir que s’han enregistrat dos grans fluxos
d’immigració estrangera cap a Espanya: un a la dècada 1960-70 i un altre a partir de 1980, especialment a la segona meitat d’aquesta dècada i fins a finals dels
anys noranta. Es tracta de dues conjuntures clarament diferents:

(6) Incloem en aquest bloc als països d’Àfrica, Àsia (tret del Japó) i Llatinoamèrica (des de Mèxic fins a Argentina). Per
tant, en el «Primer Món» queden inclosos nord-americans, japonesos, australians, neozelandesos i europeus. La inclusió
de certs països de l’«exbloc de l’Est» entre els més desenvolupats és qüestionable; però, tenint en compte la seva escassa
presència a Espanya el fet d’utilitzar un criteri classificador o un altre no altera significativament els resultats.
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Gràfic 3

EVOLUCIÓ DE RESIDENTS ESTRANGERS A ESPANYA 1955-1998
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La primera d’elles coincideix amb l’èxode d’espanyols cap a Europa i
amb els inicis del «desenvolupament» impulsat pels governs franquistes, que
abandonen el model econòmic autàrquic a favor d’un altre de creixement
dependent. Aquest període es va caracteritzar per les migracions camp-ciutat,
per la industrialització i per un cert desenvolupament de les obres d’equipament i d’infraestructures. Els estrangers que aleshores van arribar a Espanya
tenien diferents orígens i destinacions: d’una banda, a la primera meitat de la
dècada, va créixer notablement (18,6% anual) el flux procedent del Tercer
Món, especialment del Marroc; persones que arribaven a treballar al sector de
la construcció i en petites indústries. D’altra banda, a la segona meitat d’aquesta
dècada es va incrementar l’arribada de ciutadans del Primer Món, gairebé sempre europeus jubilats, que venien atrets per la incipient oferta de serveis turístics, els avantatges climàtics i les diferències favorables de renda entre els seus
països d’origen i Espanya.
D’altra banda, els anys vuitanta, període en què es comença a parlar
d’Espanya com a un país d’immigració, els estrangers es troben amb un context
molt diferent del que van viure els immigrants a l’Europa pròspera després de
la postguerra. Aquella va ser una situació que demandava mà d’obra poc qualificada per a la indústria i els serveis, però en una fase de «plena ocupació» i auge
de les organitzacions obreres. En canvi, el model social que es va configurant a
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Espanya destaca per una forta polarització social (s’ha estancat el decreixement de les desigualtats en el repartiment de la renda nacional iniciat als anys
setanta; disminueix l’ocupació industrial en favor tant de llocs més qualificats
com dels menys qualificats en el sector serveis; s’incrementen les diferències
en el ventall salarial; etc.) i per la precarietat d’un important sector de la
població (l’atur estructural supera el 15% de la població activa; els empleats
temporals arriben al 33% dels assalariats, el 1985 l’economia submergida afectava gairebé el 30% dels ocupats, etc.). Simultàniament, l’ingrés espanyol en la
(aleshores) Comunitat Europea i la perspectiva de la lliure circulació de ciutadans comunitaris facilita l’arribada de residents d’aquesta procedència.
La situació actual tendeix a afavorir l’establiment i la inserció social dels
europeus comunitaris i dels treballadors altament qualificats en general. En canvi, els immigrants econòmics poc qualificats es troben abocats al segment
secundari del mercat de treball, caracteritzat per unes remuneracions baixes,
per una inestabilitat en l’ocupació, per una falta de garanties jurídiques i per
l’escassa implantació sindical. Quan, com ha passat fins ara a Espanya, la situació legal de l’immigrant (permís de treball) està vinculada a l’estabilitat laboral
(tenir una feina amb totes les formalitats) creixen les dificultats per a la inserció social d’aquest segon sector d’immigrants econòmics.
El nombre de residents estrangers en situació legal entre 1955 i 1998 va
experimentar un creixement notable: va passar de 66.000 fins a gairebé
720.000 (vegeu gràfic 3). Aquesta tendència no es va repartir de manera
homogènia tal com hem indicat; a més, l’evolució registrada per les estadístiques oficials s’ha d’observar amb precaució a causa de l’existència de duplicitats d’expedients i del subregistre de menors i de persones dependents fins al
1990. Amb tot podem afirmar els punts següents:
– Hi ha un predomini evident dels residents d’origen europeu a pesar del
brusc descens registrat el 1991 arran d’una depuració dels registres estadístics; el fort creixement del període 1985-1990 sembla més aviat un efecte
d’errors administratius que no pas un increment real; en canvi sí que sembla
més ajustat a la realitat el creixement dels anys 1978-1985.
– Els immigrants procedents de l’Àfrica ocupaven tradicionalment el quart
lloc, després dels asiàtics, però el 1984 s’inicia un creixement que fa que el
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1990 s’igualin els nivells d’aquell grup i a partir de 1991 es disparin en incorporar-se el contingent de regularitzats. Després de la regularització de 1996
es col·loquen en segona posició, i superen els residents procedents de països
americans.
– El tercer lloc l’ocupen els originaris d’Amèrica que, després d’un estancament relatiu entre 1973 i 1984, en els deu anys següents pràcticament es van
duplicar.
– Per la seva part, els originaris d’Àsia constitueixen el contingent que ha experimentat un creixement menor en aquests anys: després d’un període d’increment entre 1979 i 1987 va venir un estancament fins al 1990 i un nou augment amb motiu de la regularització, tot i que bastant menys acusat que en
els casos anteriors.
En el moment actual (vegeu gràfic 4) el segment més gran està compost
pels immigrants procedents de la Unió Europea (4 de cada 10), seguit pels procedents del Magrib (1 de cada 5), Amèrica del Sud (1 de cada 10), Àsia (8,5%),
Amèrica Central i el Carib (6,3%), Àfrica subsahariana (4,1%), Europa de l’Est
(2,9%) i Amèrica del Nord (2,3%).
Gràfic 4

RESIDENTS 1998. GRANS ÀREES DE PROCEDÈNCIA
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Les dades globals per continent de procedència, o per grans blocs mundials, no informen de manera suficient sobre les variacions dels fluxos «reals»
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que estan compostos pels contingents d’una mateixa nacionalitat. El 1998 són
vint-i-vuit els països que compten amb més de 5.000 residents en situació regular. Entre les sis nacionalitats amb més presència a Espanya, només una (el
Marroc) no pertany a la Unió Europea; aquestes sis colònies agrupen el 53%
dels residents estrangers (vegeu taula 2). Aquesta afirmació, reiterada durant els
últims anys, xoca amb la percepció de l’opinió pública i la que sovint transmeten els mitjans de formació d’aquesta opinió, obsessionats amb el «problema»
de la suposada «invasió» d’immigrants de països pobres. Si a aquests sis països
n’afegim sis més, entre tots representen tres de cada quatre immigrants; als
anteriors s’hi han d’afegir tres països amb un fort increment recent (Perú,
República Dominicana i Xina) juntament amb d’altres que s’estanquen o que
creixen molt poc (Argentina, EUA i Holanda). Els vint països amb un nombre
d’efectius més gran representen el 80% del total: als països citats s’afegeixen
quatre excolònies espanyoles (Filipines, Cuba, Colòmbia i Equador), tres països
europeus (Suïssa, Suècia i Bèlgica) i l’Índia. Després de subratllar la importància
del contingent europeu, s’ha de tenir en compte que el passat colonial
d’Espanya no és aliè a la composició de la immigració estrangera actual: a finals
del 1992, el 30% dels residents en situació regular procedia d’antics dominis
d’Espanya, és a dir, de Llatinoamèrica (excloent-ne el Brasil), Filipines, Guinea
Equatorial i el nord del Marroc. Aquest contingent representava dos de cada
tres dels procedents del Tercer Món. El 1998, la immigració del «Tercer Món»
s’ha diversificat, com a resultat de la creixent globalització dels fluxos humans,
però les proporcions es mantenen en termes semblants.
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Taula 2

RESIDENTS 1998. ÀREA DE PROCEDÈNCIA I NACIONALITATS
Residents

Total
Nacionalitats més nombroses
Marroc
Gran Bretanya
Alemanya
Portugal
França
Itàlia
Perú
República Dominicana
Xina
Argentina
Holanda
Estats Units
Filipines
Cuba
Bèlgica
Colòmbia
Suècia
Suïssa
Índia
Equador
Algèria
Brasil
Gàmbia
Veneçuela
Senegal
Polònia
Xile
Dinamarca
Mèxic
Finlàndia
Noruega
Pakistan
Uruguai
Romania
Àustria
Irlanda
Guinea Equatorial
Cap Verd
Bulgària
Rússia
Iran

Sexe

Desconegut

Home

Dona

719.647

50,1

46,4

3,5

140.896
74.419
58.089
42.310
39.504
26.514
24.879
24.256
20.690
17.007
16.144
15.563
13.553
13.214
11.997
10.412
8.491
8.468
8.144
7.046
7.043
7.012
6.969
6.911
6.657
6.651
5.827
5.686
4.360
4.303
4.241
4.238
3.907
3.543
3.521
3.293
3.158
2.691
2.336
2.215
2.051

64,5
46,6
46,4
52,6
45,8
62,3
33,3
20,4
52,7
46,8
46,7
48,7
34,4
37,2
45,3
26,1
43,6
45,7
49,3
29,4
76,0
29,0
65,7
41,3
79,7
52,4
41,4
46,1
34,0
42,7
44,7
77,5
47,7
54,2
48,5
47,4
33,2
38,5
48,9
38,8
55,5

31,8
50,8
49,8
43,5
51,2
35,1
62,5
75,3
42,8
50,4
50,4
47,9
63,2
58,9
51,9
70,0
54,0
51,5
46,6
67,3
19,2
66,6
27,1
55,3
17,3
44,0
54,7
50,7
62,4
54,3
52,3
19,4
49,1
42,2
48,6
49,8
63,2
59,9
47,4
58,6
42,6

3,7
2,5
3,8
3,8
3,0
2,6
4,1
4,3
4,5
2,8
2,9
3,4
2,4
3,9
2,8
3,9
2,5
2,8
4,1
3,3
4,8
4,4
7,1
3,4
3,0
3,7
3,9
3,2
3,6
2,9
3,0
3,1
3,2
3,7
2,9
2,8
3,6
1,6
3,6
2,6
1,9

FONT: Elaboració pròpia de dades proporcionades per l’OPI basades en el fitxer de la Comissaria General de Documentació.
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5. El cas particular de Ceuta i Melilla
Les estadístiques de «residents estrangers» no inclouen el nombrós contingent de musulmans que resideixen a les ciutats de Ceuta i Melilla. Per conèixer-ne el volum i l’evolució s’ha de recórrer als censos de població (taula 3). El
1981, els marroquins empadronats eren 23.693 i cinc anys més tard es van
reduir fins a 14.352, una evolució que no obeeix a un èxode d’immigrants sinó
a dificultats en el procés de recompte. Aquesta circumstància va quedar demostrada per un estudi específic fet per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) el
1986, que va comptabilitzar 32.826 musulmans d’origen marroquí tenint en
compte les dues ciutats. Descomptant els que aleshores tenien nacionalitat
espanyola (8.463), en quedaven 24.363, distribuïts entre marroquins i apàtrides;(7) és a dir, al voltant del 20% del conjunt de la població de les dues ciutats.
Taula 3

RESIDENTS A CEUTA I MELILLA
Cens 1981
Padró 1986
Estudi INE 1986

Total

Estrangers

Marroquins

118.857
118.380
–

24.115 (20,8%)
19.686 (16,6%)
–

23.693 (19,9%)
14.352 (12,1%)
24.263 (21,0%)

FONT: Elaboració de Colectivo Ioé basant-se en l’INE. Cens 1981 i Padró 1986.

Adoptant el supòsit extrem que tots els magribins nacionalitzats espanyols en el període 1986-89 (11.801) fossin residents d’aquestes dues ciutats,
encara quedarien 12.562 ciutadans que s’haurien de comptabilitzar com a residents estrangers,(8) sempre que s’accepti la lògica que totes dues ciutats són
espanyoles i que qualsevol resident no espanyol ha de ser considerat com a
estranger. En tot cas, la comunitat musulmana, de cultura àrab, al conjunt de les
dues ciutats (amb nacionalitat espanyola o marroquina) és superior a 30.000
persones, xifra que s’ha de tenir en compte a l’hora de descriure la presència
de «comunitats ètniques» producte de la immigració a Espanya.
(7) Es trobaven en situació d’«apàtrides» els fills de marroquins, nascuts en aquestes ciutats, que no tenien nacionalitat
marroquina (davant les autoritats de la qual no s’havia fet el tràmit) ni espanyola (les autoritats de la qual la negaven
sistemàticament).
(8) Vegeu INE, Estudio estadístico de las comunidades de Ceuta y Melilla, Madrid, 1987. En qualsevol cas es tracta
d’una xifra de mínims, que no reflecteix del tot la magnitud del fenomen immigratori en totes dues ciutats, ja que en
aquest estudi l’INE només ha comptabilitzat els residents habituals, i n’ha exclòs els «fronterers», que treballen en les
dues ciutats tot i que pernocten al Marroc. En una investigació feta el 1986, el nombre d’aquests residents habituals
s’estimava en unes 13.000 persones. A aquestes s’hi hauria de sumar una xifra significativa, però no precisa, de
clandestins, que resideixen permanentment en aquestes ciutats i eludeixen qualsevol forma de registre administratiu.
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6. ¿On són?
La distribució espacial de la població estrangera a Espanya mostra la
pauta d’una concentració important. El 1998, quatre de cada cinc residents
legals vivien en sis comunitats autònomes, en les quals viu el 62% de la població autòctona empadronada el 1996. Això significa que la població estrangera
tendeix a concentrar-se més que l’autòctona en aquestes regions: els dos
arxipèlags (Canàries i Balears), tres comunitats bolcades cap a la costa mediterrània (Catalunya, Comunitat Valenciana i Andalusia) i la que acull la capital
estatal (Madrid).
Si observem l’escala provincial, constatem el mateix procés de concentració (vegeu la taula 4 i el mapa 1): gairebé el 60% de la immigració s’ubica en
sis províncies. El primer lloc de la classificació l’ocupa Madrid (la capital de
l’Estat atrau tant a professionals, tècnics i empresaris com a treballadors de qualificació mitjana i baixa). Les tretze següents són províncies costaneres (a la
península o als arxipèlags), zones d’implantació de serveis turístico-residencials, però també d’agricultura hortofruitera de temporada (des de Girona fins a
Almeria) amb un important centre comercial i de serveis (Barcelona). A continuació apareixen algunes províncies del nord i de la frontera amb Portugal
(Astúries, Biscaia, Pontevedra, Lleó, Guipúscoa i Càceres), punts de residència
tradicionals de la immigració lusitana juntament amb altres d’interiors (Saragossa, Granada i Sevilla).
El nombre absolut d’estrangers ens diu poca cosa si no es relaciona
amb el volum de la població de cada província. D’aquesta manera podem
conèixer un indicador de densitat (percentatge d’estrangers sobre població
total de cada província) situat en l’1,8 de mitjana (vegeu mapa 2). Les concentracions més grans es registren a les Balears, Tenerife i Girona (5,1%, 4,9% i
4,6% d’estrangers per cada 100 habitants), Màlaga, Las Palmas, Almeria
i Alacant (més del 3%), seguides per Madrid (2,9%), Barcelona, Tarragona i
Castelló (més del 2%). Per comunitats autònomes, les densitats més grans es
troben a les Balears (5,1%) i a les Canàries (4,2%), seguides per Madrid (2,9%) i
Catalunya (2,4%); la resta té una densitat inferior a la mitjana.
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Taula 4

RESIDENTS ESTRANGERS SEGONS UBICACIÓ EN PROVÍNCIES
Núm.

Totals
Madrid
Barcelona
Màlaga
Alacant
Balears
Tenerife
Las Palmas
Girona
València
Múrcia
Almeria
Tarragona
Cadis
Castelló
Saragossa
Astúries
Biscaia
Pontevedra
Granada
Lleó
Sevilla
Navarra
Guipúscoa
Càceres
Lleida
La Corunya
Toledo
Orense
Cantàbria
La Rioja
Huelva
Badajoz
Lugo
Còrdova
Àlaba
Valladolid
Burgos
Salamanca
Jaén
Guadalajara
Ciudad Real
Osca
Segòvia
Albacete
Ceuta
Zamora
Terol
Conca
Melilla
Sòria
Palència
Àvila
No consta

719.647
148.070
104.300
47.084
44.631
40.399
37.936
30.912
25.174
16.940
16.731
16.502
13.808
9.457
9.401
9.089
8.682
8.105
8.013
7.704
6.940
6.808
6.385
6.143
6.027
5.521
5.271
5.057
4.931
3.910
3.253
3.218
3.036
2.925
2.753
2.747
2.667
2.600
2.572
2.444
2.205
1.738
1.639
1.550
1.300
1.196
1.172
1.149
1.074
1.054
989
883
740
16.812

% s/total

% TM

Densitat

Estrangers/
Ocupats

100,0
20,6
14,5
6,5
6,2
5,6
5,3
4,3
3,5
2,4
2,3
2,3
1,9
1,3
1,3
1,3
1,2
1,1
1,1
1,1
1,0
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
2,3

53,9
70,4
71,2
26,5
20,1
23,8
26,8
38,2
69,8
52,4
76,1
72,5
59,4
42,5
62,8
70,9
45,8
48,1
39,8
43,4
42,0
54,9
54,2
38,5
80,7
83,1
51,6
83,1
26,9
56,4
76,5
53,6
52,9
40,4
67,8
59,3
52,0
49,0
39,1
80,2
73,7
77,0
73,2
75,1
74,1
92,1
39,1
78,6
79,1
95,7
70,2
63,7
63,0
37,1

1,8
2,9
2,2
3,8
3,2
5,1
4,9
3,6
4,6
0,8
1,5
3,3
2,4
0,9
2,1
1,1
0,8
0,7
0,9
1,0
1,3
0,4
1,2
0,9
1,5
1,5
0,5
1,0
1,4
0,7
1,2
0,7
0,5
0,8
0,4
1,0
0,5
0,7
0,7
0,4
1,4
0,4
0,8
1,0
0,4
1,7
0,6
0,8
0,5
1,8
1,1
0,5
0,4

2,2
3,5
2,7
3,7
2,8
6,3
5,6
4,9
4,3
1,1
3,8
6,7
1,8
0,7
2,1
1,3
0,7
0,7
0,7
0,9
0,9
0,6
1,5
0,8
2,8
2,2
0,5
1,0
1,0
0,7
1,9
1,7
0,6
0,7
0,4
1,1
0,5
0,7
0,6
0,5
1,6
0,5
1,3
1,1
0,5
2,9
0,6
0,9
0,7
9,0
0,9
0,3
0,5

FONT: Pròpia de dades proporcionades per l’OPI basades en el fitxer de la Comissaria General de Documentació.
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Mapa 1

DISTRIBUCIÓ PROVINCIAL DELS ESTRANGERS RESIDENTS
A ESPANYA 1998 (% SOBRE EL TOTAL D’ESTRANGERS)
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L’anàlisi de la distribució per nacionalitats mostra que els originaris del
Tercer Món resideixen preferentment a Catalunya i a Madrid (més del 50%),
mentre que els procedents del Primer Món s’estableixen més sovint a Andalusia, a la Comunitat Valenciana, a les Canàries o a les Balears (més de la meitat). L’important sector de població procedent del nord europeu sol residir en
zones turístiques pròximes al mar, tot i que les diferents colònies mostren
diverses preferències; els econòmicament actius es distribueixen al voltant d’aquests nuclis i desenvolupen una economia de serveis centrada en el mateix
col·lectiu, però també en els grans nuclis urbans del país. Un cas específic és el
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Mapa 2

DENSITAT PROVINCIAL D’ESTRANGERS RESPECTE
A LA POBLACIÓ AUTÒCTONA 1998
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de Portugal, ja que es tracta d’una immigració predominantment econòmica i de
baixa qualificació, els membres de la qual resideixen preferentment a Galícia,
Madrid i Castella i Lleó (més del 50%).
En relació amb les principals nacionalitats del Tercer Món presents a
Espanya, hi ha quatre blocs diferenciats: un que es concentra fortament a
Madrid, representat pels oriünds d’Equador, Polònia, Perú, República Dominicana i Filipines; o Madrid i Catalunya: Xile i Colòmbia, Xina, Brasil i Argentina.
En el segon, la principal concentració té lloc a les Canàries: la meitat dels que
arriben de l’Índia i un de cada tres de Veneçuela (aquests últims també desta36
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quen a Galícia). El tercer el conformen els procedents del Marroc, que es concentren preferentment a Catalunya, Andalusia i Madrid (dos de cada tres), a més
dels residents a Ceuta i Melilla, que no són comptabilitzats adequadament en
les estadístiques oficials de residents. Finalment, els col·lectius que s’instal·len
principalment a la Comunitat Valenciana i a Catalunya, entre els quals destaquen argelins i senegalesos (al voltant de la meitat). Un cas especial és el dels
gambians, ja que gairebé tot el col·lectiu està establert a Catalunya.
La distribució espacial de les diferents colònies no és deguda a l’atzar ni
a cap mecanisme d’assignació automàtic; el procés migratori és un fet social
modelat també per les expectatives i les decisions dels actors implicats. A més,
els processos de migració transnacional no connecten generalment dos països,
sinó comarques concretes de cada un d’ells. En el cas espanyol està documentada la forta relació dels marroquins de Nador amb les comarques del Baix
Llobregat, de l’Empordà i del Tarragonès a Catalunya, dels procedents
d’Alhucemas amb Madrid; els d’Oujda amb Múrcia, o les dones dominicanes de
la regió sud-oest del país amb la zona d’Aravaca, de Madrid.
En resum, en el panorama de l’Estat espanyol la distribució dels residents
estrangers és molt variada. Si agrupem els residents per continents de procedència, per al conjunt obtenim una mitjana de distribució que no sempre és recognoscible en les diverses comunitats autònomes o províncies. La distribució del
conjunt (vegeu gràfic 5) mostra que gairebé la meitat procedeix d’Europa
(sobretot de la Unió Europea); la segueixen dos grans blocs més (aproximadament la quarta part cadascun): africans i americans; finalment hi ha els procedents d’Àsia (menys del 10%) i d’Oceania (proporció mínima). Pel que fa a les
comunitats autònomes s’observen dos models polars que s’allunyen de la mitjana: en un, la gran majoria és originària d’Europa (vegeu gràfic 6); és la situació
amb què ens trobem a les Balears, on tres de cada quatre immigrants són europeus; en el segon, la gran majoria és originària de l’Àfrica (vegeu gràfic 7), situació que es presenta a Múrcia, on dos de cada tres són africans. Un tercer model
repeteix el general de l’Estat però canviant la configuració de les procedències:
així, a Catalunya la majoria (però menys del 50%) és originària de l’Àfrica; a
Madrid, en canvi, es tracta d’una majoria procedent d’Amèrica (gairebé el 40%).
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Gràfic 5

TOTAL DE RESIDENTS ESTRANGERS A ESPANYA EL 1998
SEGONS CONTINENT DE PROCEDÈNCIA
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Gràfic 6

MODEL AMB MAJORIA D’EUROPEUS (BALEARS)
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Gràfic 7

MODEL AMB MAJORIA D’AFRICANS (MÚRCIA)
No consta Oceania
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Àfrica
65%

7. Distribució per sexe i per grups d’edat
Estem lluny encara de poder conèixer amb la suficient precisió i actualitat la distribució per sexe, edat, estat civil (o grup de convivència) o nivell d’instrucció de la població d’origen estranger. No obstant això, podem fer una aproximació a la situació dels col·lectius immigrants per sexe i per grups d’edat.

A) Distribució per sexe
Pel que fa a la composició per sexes, les dades disponibles mostren
que, en el conjunt de la població estrangera, hi ha un predomini lleu dels
homes: les dones representen el 47% del total el 1992 i el 46,4% el 1998 (vegeu
gràfic 8). No obstant això, aquesta distribució mitjana amaga unes diferències
importants. Per continents de procedència s’observa que el conjunt d’europeus presenta una distribució equilibrada, amb un predomini femení discret; en
canvi, entre els originaris d’Amèrica hi ha un marcada majoria femenina; al contrari, els homes són molt més nombrosos que les dones entre els que arriben
de l’Àfrica i, amb menor intensitat, entre els asiàtics.
A més del seu volum absolut, interessa conèixer quina és la importància
relativa dels sexes dins de cada colònia migrant, ja que, en general, les principals
persones de referència i les xarxes de solidaritat s’estableixen amb individus de
la mateixa nacionalitat. Des de la perspectiva de gènere no és el mateix pertànyer
a un grup caracteritzat per l’equilibri entre sexes (situació que, en principi, facilita la reproducció dels rols de la societat d’origen), que a un altre en què les dones
constitueixen una majoria clara (circumstància més propícia a un canvi dels
papers tradicionals), o a un tercer en què les dones són minoria (cosa que pot
reforçar el control social masculí). Les dones comunitàries són majoria en relació
amb els homes de la seva mateixa nacionalitat, tret de tres casos: Portugal (43%),
Itàlia (35,1%) i Grècia. Aquesta composició majoritàriament femenina s’explicaria
per l’elevada edat de les persones: ja que en la «tercera edat» la mortalitat és més
gran entre els homes, sembla lògic que entre els contingents d’edat avançada predominin les dones vídues. No obstant això, els percentatges més grans de feminització es registren entre els col·lectius procedents de la República Dominicana
i Colòmbia (tres de cada quatre), Equador, Brasil, Guinea Equatorial, Filipines,
Perú i Cap Verd (del 60 al 70%), entre els quals predominen les dones econòmi-
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Gràfic 8

RESIDENTS 1998. GRANS ÀREES DE PROCEDÈNCIA, SEGONS SEXE
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cament actives. En canvi, les marroquines –la principal colònia de dones no
comunitàries– només representen el 31,8% de les persones procedents d’aquest país.
El predomini masculí és marcat entre els immigrants procedents de l’Àfrica i una mica inferior entre els de l’Europa de l’Est; les nacionalitats on és
més destacada la presència d’homes són el Senegal, Algèria i Pakistan (més del
75%); Gàmbia, Marroc i Itàlia (amb més del 60%). Els grups en els quals hi ha un
clar predomini d’un dels dos sexes estan, en principi, en una situació més
precària, perquè es troben amb més dificultats per reproduir les pautes relacionals i les modalitats de cooperació i de solidaritat habituals en els seus països
d’origen, en què les estructures familiars adopten un paper central. Encara que
les fonts disponibles no permeten contrastar-ho de manera fefaent, hi ha un alt
nombre de solters i de casats el cònjuge dels quals es queda al país d’origen,
circumstància que també indica una inestabilitat més gran del col·lectiu, que
conserva uns forts vincles amb la societat d’origen i no acaba d’«instal·lar-se» a
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Espanya. Les possibilitats d’inserció dels casats que no conviuen amb la seva
família estan restringides per l’actual normativa governamental, que exigeix l’acreditació expressa que compten amb una feina o amb uns recursos econòmics
estables i un habitatge d’unes «característiques i una amplitud considerades
normals en la zona de residència»; la situació laboral de gran part de la immigració dificulta el compliment d’aquests requisits.
La feminització de la immigració és una realitat a Espanya. El total de
dones estrangeres en situació regular el 1998 és de 334.000, xifra que representa al voltant d’un 0,8% en relació amb el total de la població femenina a
Espanya. La procedència d’aquestes immigrants (vegeu gràfic 9) mostra un marcat predomini de les europees (47,8%), particularment de les que arriben de
països comunitaris; el segon gran grup el componen les originàries del continent americà i el seu volum representa més de la meitat que el de les europees
(27%). Amb menor volum apareixen les d’origen africà (16,5%) i les asiàtiques
(8,3%). L’evolució registrada entre 1992 i 1998 mostra que el nombre total de
dones es va incrementar més que el dels homes; per continents de procedència, la població femenina que més va créixer va ser l’originària de l’Àfrica,
seguida per les d’Amèrica i Europa; el menor increment el va experimentar el
contingent femení procedent de l’Àsia.(9) Durant el període 1992-1998, les
nacionalitats que més han augmentat els efectius de dones són Equador (s’ha
triplicat), Cuba, Gàmbia, Perú i Algèria (s’han duplicat), República Dominicana,
Noruega, Marroc i Polònia han augmentat més del cent per cent. En canvi, va
disminuir el nombre de dones procedents de Suècia, Argentina, Estats Units,
Veneçuela i Xile.
Les dades indiquen la important magnitud del col·lectiu de dones procedents de països de la UE. A pesar de la seva magnitud, aquest contingent,
amb l’excepció de les portugueses, es caracteritza per la seva invisibilitat
social: ni els estudis existents ni les imatges difoses pels mitjans de comunicació permeten suposar que gairebé la meitat de les dones estrangeres procedeix
de l’Europa comunitària. Aquesta falta de visibilitat no es pot atribuir a una
absència del mercat de treball,(10) l’explicació es pot trobar en el terreny ideolò(9) Vegeu Colectivo Ioé, «Aproximació als projectes migratoris de les dones migrants a Espanya», a Roque, Maria-Àngels
(dir.) Dona i migració a la Mediterrània occidental, ICM, Barcelona, 1999, pàgs. 133-157.
(10) Tot i que una part de les residents comunitàries són dones grans que ja s’han retirat de la vida activa, al voltant de
la tercera part de treballadores estrangeres en situació regular procedeix de països de la Unió Europea.
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Gràfic 9

RESIDENTS ESTRANGERS SEGONS SEXE I CONTINENT
DE PROCEDÈNCIA (1998)
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gic (els «europeus blancs» no són considerats immigrants ni treballadors, sinó
turistes, residents rics o executius de transnacionals), i en el políticoadministratiu (més facilitat per obtenir permisos de residència i de treball; «ocultació» de
les treballadores comunitàries en les estadístiques laborals des de 1992, etc.).
No hi ha un únic factor que expliqui la diferent composició per sexe de
les diferents colònies; aquí intervenen factors relacionats tant amb les societats
d’origen com amb la de destinació. En el cas dels residents europeus, el relatiu
equilibri està relacionat amb la presència majoritària de matrimonis jubilats. En
altres casos, el que compta és l’extracció urbana del contingent migrant: en
alguns casos (especialment el dels magribins i els africans subsaharians), l’èxode de les dones rurals està fortament estigmatitzat, i això explica el predomini
d’homes en els fluxos procedents d’aquests medis i el caràcter preferentment
urbà de les dones arribades d’aquests països. Juntament amb els factors propis
de les comunitats d’origen, incideixen els condicionants del mercat laboral en
la societat de destinació: la majoria dels emigrants de Filipines cap a altres països són homes, però, a Itàlia i a Espanya arriben principalment dones, perquè
troben feina com a servei domèstic. Precisament aquest tipus de demanda i la
política de contingents del govern faciliten, com veurem, la creixent feminització de la immigració procedent de països llatinoamericans i asiàtics.
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B) Grups d’edat
Les dades de què disposem en relació amb la composició per edats de
la població d’origen estranger són escasses, de difícil accés i no sempre exactes. La taula 5 sintetitza la informació proporcionada per l’OPI basant-se en un
fitxer de la Comissaria General de Documentació.
Taula 5

POBLACIÓ ESTRANGERA PER GRUPS D’EDAT I ORIGEN (1998)
Origen

0 a 15

16 a 25

26 a 45

46 a 65

66 i més

Total estrangers
Unió Europea
Magrib
Amèrica del Sud
Àsia
Amèrica Central i Carib
Àfrica Subsahariana
Europa de l’Est
Amèrica del Nord
Altres Europa
Oceania
Desconegut
Total espanyols

10,7
6,0
19,2
8,3
14,5
11,0
15,2
13,0
6,8
4,0
5,5
10,1
17,5

13,3
10,1
16,8
13,7
17,2
17,6
14,9
14,2
11,5
5,7
6,3
12,1
16,5

48,5
40,7
54,3
57,8
50,4
57,2
61,6
58,0
40,0
23,9
44,4
41,7
29,5

18,5
26,9
8,8
15,1
14,9
11,3
7,0
12,2
22,4
35,0
24,2
15,3
21,9

9,0
16,2
0,8
5,0
2,7
2,8
1,0
2,0
18,8
30,9
12,2
13,3
14,5

FONT: Elaboració pròpia de dades proporcionades per l’OPI basades en fitxers de la Comissaria General de Documentació.

La població infantil (menor de 16 anys) representa el 10,7% de tots els
estrangers empadronats; el segment juvenil (entre 16 i 25 anys) inclou gairebé
el 14%; els adults-joves (de 26 fins a 45 anys) són el contingent més nombrós:
48,5%; el grup d’edat madura (fins als 65) representa el 18,5% i els més grans el
9%; a més, es desconeix l’edat d’un 0,1%. Els perfils en funció de l’àrea de procedència mostren que els de la resta d’Europa són els més envellits (30,9),
seguits pels d’Amèrica del Nord i de la Unió Europea. Aquestes mateixes àrees
de procedència superen àmpliament la mitjana en el grup d’edat madura (35%,
22,4% i 26,9% vs.18,5%). A l’extrem oposat, les àrees de procedència amb més
proporció de nens són Àfrica (Magrib 19,2% i Àfrica subsahariana 15,2%),
seguida d’Àsia i Europa de l’Est. En el segment majoritari d’edat (de 26 a 45
anys) destaquen els procedents de l’Àfrica subsahariana (61,6%) seguits dels de
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l’Europa de l’Est, Amèrica Central i el Carib, Amèrica del Sud i el Magrib, mentre que el segment juvenil és el que més similituds presenta amb totes les àrees
de procedència.

C) Població menor d’edat
A part de la confirmació de l’envelliment relatiu dels procedents d’Europa i d’Amèrica del Nord, destaca el fet de la encara poca presència de nens
en relació amb els autòctons. Per cada 100 residents estrangers, 10,7 són
menors de 16 anys, en canvi, en el conjunt de la població espanyola aquest segment arriba al 16,9%, segons les estimacions de l’INE referides a juliol de 1998,
i al 17,5% segons el Padró de 1996. La menor proporció de població infantil
entre els residents, reflecteix la «lògica» dels processos migratoris en les seves
primeres etapes, períodes en els quals predominen els segments de població
en edat laboral. No obstant això, cal fer algunes matisacions en relació amb el
panorama general:
– En certes colònies la proporció de menors de 16 anys és superior a la que
s’enregistra entre els autòctons. És el cas de les deu nacionalitats ressenyades
a la primera columna de la taula 6. Excloent els casos de Bòsnia-Hercegovina i
Iugoslàvia, que poden respondre més al perfil de grups familiars acollits sota
la modalitat d’asil polític, la resta correspon a contingents arribats amb diverses modalitats d’immigració econòmica. Els casos més destacables, per la seva
importància numèrica, són els de Marroc, Gàmbia i l’Índia.
– A la segona columna de la mencionada taula apareixen les dotze nacionalitats que superen la mitjana dels estrangers sense arribar a la dels espanyols. Els dos casos més significatius són els de la Xina i la República
Dominicana. Tant en aquests casos com en els inclosos en el primer grup, la
«densitat» de població menor d’edat posa en evidència la implantació important de grups familiars i, amb ells, de nens i nenes que no compten amb la
nacionalitat espanyola, però que desenvolupen la seva vida en aquesta societat.
La resta de nacionalitats consignades a la taula 6 (columnes tercera i
quarta), presenten percentatges inferiors a la mitjana. Els valors més baixos
corresponen a nacionalitats europees, com Gran Bretanya, Suècia, Bèlgica,
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Alemanya, Itàlia, Àustria o França, acompanyades per grups d’immigrants antics
que no s’han renovat demogràficament (uruguaians o xilens) i altres acabats
d’arribar a Espanya, motiu pel qual predomina la població adulta en edat laboral (equatorians i peruans), entre els quals coexisteixen els que no tenen descendència amb els que han deixat els seus fills al país d’origen.
Taula 6

IMPORTÀNCIA DE LA POBLACIÓ MENOR DE 16 ANYS RESPECTE
AL TOTAL DE RESIDENTS DE CADA PAÍS
Nacionalitat

%

Nacionalitat

%

Nacionalitat

%

Nacionalitat

%

Gàmbia

28,1

Taiwan

16,8

Rumania

10,2

Iran

7,8

Bòsnia-H.

22,7

Xina

15,8

Brasil

9,9

EUA

6,9

Cap Verd

22,4

Guinea E.

15,6

Filipines

9,9

Xile

6,8

Marroc

19,8

Bangladesh

14,3

Algèria

9,7

Equador

6,7

Angola

19,7

Japó

13,6

Bolívia

9,7

França

6,4

Pakistan

19,7

Líban

13,6

Cuba

9,7

Àustria

6,2

Índia

18,9

Síria

13,1

Argentina

9,6

Itàlia

6,2

Rússia

18,7

C.E.I.

12,9

Senegal

9,2

Alemanya

6,1

Corea del Sud 18,3

R. Dominicana 12,9

Mauritània

9,1

Uruguai

5,8

Iugoslàvia

17,5

Bulgària

Veneçuela

8,7

Mèxic

5,5

Autòctons(*)

16,9

Polònia

11,9

Portugal

8,7

Bèlgica

5,3

Egipte

11,2

Colòmbia

8,5

Suècia

5,2

Perú

7,9

Gran Bretanya

5,0

12,8

Mitjana estrangers 10,7

(*) Estimació de l’INE, el juliol de 1998.
FONT: Elaboració pròpia basada en un fitxer OPI/Ministeri de l’Interior.

Del conjunt dels menors estrangers, un de cada tres procedeix del
Marroc, seguits de britànics, portuguesos, alemanys, xinesos i dominicans, la
qual cosa posa en evidència la importància de nens procedents del Magrib i de
la Unió Europea, que representen més del 60% del total (vegeu taula 7).
Per nacionalitats, el grup més nombrós –de forma destacada– és el procedent del Marroc, que inclou més del 35% del total. A distància el segueixen
cinc nacionalitats que superen els 3.000 efectius i que representen entre un 4%
i un 5% del total dels menors de 16 anys: Gran Bretanya, Portugal, Alemanya,
Xina i República Dominicana. A continuació hi ha França, que té entre dos i
tres mil efectius. Unes altres vuit nacionalitats superen els 1.000 menors: Perú,
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Gàmbia, Itàlia, Argentina, Índia, Filipines, Cuba i Estats Units. Deu grups nacionals més se situen entre 500 i 1.000 nens i nenes: Colòmbia, Pakistan, Polònia,
Holanda, Brasil, Algèria, Bèlgica, Senegal, Veneçuela i Cap Verd.
Taula 7

ESTRANGERS MENORS DE 16 ANYS SEGONS ZONA
DE PROCEDÈNCIA (1998)
Zona de procedència

Nombre

Total

77.040

100,0

Magrib

29.055

37,7

Unió Europea

17.868

23,2

Àsia

8.868

11,5

Amèrica del Sud

7.058

9,2

Amèrica Central i Carib

5.012

6,5

Àfrica Subsahariana

4.536

5,9

Europa de l’Est

2.762

3,6

Amèrica del Nord

1.158

1,5

Altres d’Europa

557

0,7

61

0,1

105

0,1

Oceania
Desconeguts

%

FONT: Elaboració pròpia basada en un fitxer OPI/Ministeri de l’Interior.

Dels gairebé 80.000 nens immigrants menors d’edat, el 51% són de sexe
masculí, però hi ha països que presenten una clara majoria masculina (Pakistan
i Marroc), mentre que d’altres mostren un predomini de nenes (Veneçuela i
Cap Verd) o una paritat entre els dos sexes (Bèlgica, República Dominicana,
Cuba, Holanda, Perú i Filipines). La importància d’aquests gairebé 80.000 nens
immigrants no és el nombre, sinó la seva presència a Espanya: ens posa al
davant l’irremeiable qüestió de la immigració permanent. Des d’ara, i cada vegada més, estaran presents a les escoles, als barris i en els recursos socials (sanitaris, residencials), al costat dels nens autòctons. Aquestes noves cohorts infantils
avancen en la vivència de la pluralitat des de l’inici de la seva socialització.
Tampoc per donar compte de les diferents estructures demogràfiques podem
recórrer a un únic argument explicatiu i hem de recórrer al coneixement puntual de cadascun dels col·lectius migrants.
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8. Fills d’immigrants a l’escola espanyola
L’escola ha estat una de les institucions més accessibles per a la població immigrant, fins i tot en èpoques en què la irregularitat era una qüestió present en el debat públic; els fills dels immigrants «sense papers» no han trobat
problemes especials per matricular-se en els centres escolars. En aquest sentit,
el dret a l’educació ha estat garantit a pesar de la precarietat jurídica en què es
va trobar un sector de fills d’immigrants. El nou reglament sobre estrangers de
1996 va venir a sancionar aquesta pràctica. Per la seva banda, les dades disponibles mostren que el volum d’alumnes d’origen estranger en els nivells educatius bàsics és creixent, però la seva importància encara és reduïda per al conjunt del sistema educatiu (menys de l’1% del total). Dins d’una tònica general
d’increment, els que més augmenten són els fills d’immigrants procedents del
Tercer Món, encara que sense perdre de vista que, segons les dades disponibles
per al curs 1996-97, la majoria procedia d’Europa (38,3%), seguits dels procedents de l’Àfrica (27,2%) i d’Amèrica del Sud (17,5%); la resta té una significació petita: Àsia (8,6%), Amèrica Central (5%) i Amèrica del Nord (3,2%) (vegeu
gràfic 10).
Gràfic 10

ALUMNAT ESTRANGER PER CONTINENTS
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Per nivells educatius (vegeu taula 8), el gruix de l’alumnat d’origen
estranger és de primària, seguit del segment que està al nivell infantil; només
una petita part es troba a l’ESO (12%), al Batxillerat (8,7%) o a l’FP (4,1%).
Fonamentalment, els alumnes fills d’immigrants s’ubiquen a Catalunya (29,3%) i
a Madrid (25,2%), seguits de la Comunitat Valenciana (9,7%), Canàries (8,4%) i
Andalusia (7,7%); en la resta de comunitats autònomes se situa menys del 3,5%
total de l’alumnat.
Taula 8

ALUMNAT ESTRANGER PER NIVELL D’ENSENYAMENT. CURS 1996-97
Total

ESPANYA
Andalusia
Aragó
Astúries
Balears
Canàries
Cantàbria
Castella i Lleó
Castella-la Manxa
Catalunya
C. Valenciana
Extremadura
Galícia
Madrid
Múrcia
Navarra
País Basc
Rioja (La)
Ceuta
Melilla

%

62.707 100,0
4.824
7,7
970
1,5
506
0,8
2.207
3,5
5.268
8,4
270
0,4
2.320
3,7
1.061
1,7
18.363 29,3
6.113
9,7
306
0,5
1.456
2,3
15.831 25,2
826
1,3
399
0,6
1.600
2,6
227
0,4
24
0
136
0,2

Infantil/ Primària/
Preescolar 8è EGB

10.448
5,6
1,4
0,5
3,7
7,1
0,3
3,3
1,4
37,7
7,3
0,4
1,4
25,1
1,1
0,7
2,3
0,4
0
0,2

35.374
9,1
1,3
0,8
3,5
8,6
0,5
3,5
1,7
29,3
9,5
0,5
2,3
24,8
1,4
0,5
2
0,3
0
0,2

ESO

Batxillerat

FP

Educació
especial

7.645,0

5.480,0

2.580,0

159,0

21,6
20,8
18,2
13,9
15,6
22,1
20,7
9,0
12,1
12,7
8,4
14,8
18,5
18,0
15,0
19,4
25,0
12,5

7,8
11,9
7,2
12,0
7,4
5,7
4,3
8,5
12,6
4,9
11,3
9,2
5,1
7,3
6,5
4,0
8,3
11,0

7,1
3,2
0,9
1,8
4,8
4,4
3,6
4,4
7,8
5,6
12,8
3,6
3,1
8,3
6,5
3,1
0,0
0,7

0,4
0,0
0,0
0,3
0,4
0,1
0,2
0,3
0,0
2,6
0,1
0,4
0,2
0,0
0,0
0,4
0,0
0,7

No consta
ensenyament

1.021,0
21,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Si observem la distribució de les nacionalitats més nombroses, es comprova que els nens filipins, polonesos, italians i marroquins es troben en una
proporció superior en l’ensenyament preescolar que la mitjana general; dominicans, cubans, marroquins i xinesos destaquen en el nivell primari. En canvi, als
nivells d’ensenyament secundari (en totes les modalitats) destaquen els nens
de països europeus (França, Alemanya, Itàlia, Bèlgica i Suïssa), d’Estats Units,
d’alguns països llatinoamericans (Veneçuela, Colòmbia i Xile) i només d’un país
africà (Guinea Equatorial). L’escàs nombre de matriculats en ensenyament
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secundari podria ser degut tant a qüestions demogràfiques (el gruix «de la segona generació» no hauria arribat encara a l’edat necessària) com a raons d’exclusió social (fracàs o abandonament escolar dels grups més vulnerables). Actualment no hi ha cap evidència suficient per afirmar que el sistema educatiu
espanyol estigui marginant, pels seus resultats, els fills d’immigrants econòmics.
No obstant això, analitzant la proporció de matriculats a Formació Professional
(concebuda com a etapa final de formació i com a pas al mercat de treball) i la
proporció dels que cursen batxillerat i COU (etapa intermèdia cap a altres
nivells d’instrucció) obtenim un indicador indirecte de la situació social de les
famílies i les seves expectatives en relació amb l’educació. A menor estatus
social, més gran és la proporció d’alumnes a FP, per la necessitat de procurar
una ràpida inserció laboral al fills. Els resultats mostren que els índexs més baixos de matrícula a batxillerat corresponen als joves que han arribat de Portugal, del Marroc, de la Guinea Equatorial, de la República Dominicana, de
Filipines i del Perú; a l’extrem oposat hi ha els joves originaris dels Estats Units,
Regne Unit i Itàlia.

9. Immigració estrangera i treball
«Immigrant no és igual a treballador»
No tota la població està en edat de treballar remuneradament, ni totes
les persones en edat laboral fan alguna feina. Això sembla obvi tant per al conjunt dels espanyols com per al dels immigrants. Per la nostra part, podem establir una comparació general entre la proporció de persones majors de 16 anys
en relació amb el total de cada una d’aquestes poblacions: estaríem parlant dels
«actius» o en edat laboral; si aconseguim saber quants dels actius treballen remuneradament haurem obtingut un índex o taxa d’activitat laboral. D’aquesta
manera podrem dir si els immigrants treballen en més o menys proporció que el
conjunt de la població a Espanya. Doncs bé, utilitzarem les xifres d’alta a la
Seguretat Social del 1999, ja que és un registre comú per a immigrants i espanyols, per acostar-nos a aquesta «taxa d’activitat».
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Segons es pot observar al gràfic 11, la taxa d’activitat del conjunt dels
estrangers (proporció de les altes a la Seguretat Social sobre els majors de 16
anys) és lleugerament superior a la del total de la població ocupada (2,3
punts), però aquesta taxa és superada en més d’11 punts en el cas dels treballadors extracomunitaris (en el Règim General). Aquestes xifres semblen
corroborar el caràcter eminentment econòmic de la immigració a Espanya.
No obstant això, entre els estrangers, hi ha diferències apreciables que qüestionen aquesta conclusió. D’una banda, hi ha nuclis l’activitat dels quals és
notablement menor que la mitjana dels estrangers i de la mateixa població
espanyola: els originaris d’Oceania, d’Amèrica del Nord i d’Europa. A l’extrem
contrari, els que superen de llarg aquella mitjana i constitueixen exemples
típics d’immigració laboral: aquest és el cas dels procedents d’Amèrica
Llatina, Àfrica i, en menor mesura, Àsia. D’altra banda, la composició de la
població «inactiva» també difereix: els europeus són predominantment jubilats i pensionistes, mentre que, entre americans, asiàtics i africans són majoria
les dones que s’encarreguen de les feines domèstiques i dels fills menors
d’edat.
Gràfic 11
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Les dades anteriors posen de relleu que ser immigrant no és igual que
ser treballador. A més, l’evolució dels anys recents, després del procés de regularització de 1991, mostra un increment constant dels residents sense permís
de treball. Aquest és un indicador aproximat de l’evolució dels «inactius» o residents sense permís de treball. Així, entre 1992 i 1998, el total de residents
estrangers va créixer més del 55%; en el mateix període els no comunitaris amb
permís de treball van augmentar només una mica més de la tercera part. En
altres paraules: han augmentat més els «inactius» que els treballadors. Aquest fet
es pot interpretar com que s’està produint un procés de relativa «normalització» demogràfica dels col·lectius immigrats, que deixen de ser gairebé exclusivament mà d’obra per incorporar població «inactiva», siguin menors d’edat o
adults encarregats de feines domèstiques.

10. Evolució i incidència dels estrangers
al mercat de treball espanyol
El 1999, els 290.000 treballadors estrangers donats d’alta a la Seguretat
Social, comunitaris i no comunitaris, representen el 2,2% del total de la població ocupada del país. Si establim la comparació amb els aturats, trobem 9,8 treballadors immigrants per cada 100 desocupats autòctons. Segons aquestes
dades no es pot parlar de forma generalitzada per al conjunt del país, d’una
«pressió» important de la mà d’obra immigrada sobre el mercat de treball
espanyol. Hi ha, però, regions en què la proporció entre treballadors estrangers
i autòctons mostra unes xifres lleugerament superiors. Exceptuant la ciutat de
Melilla, on representen el 9%, les comunitats autònomes on la proporció de treballadors estrangers és més gran, són Balears i Canàries (més del 5%), Múrcia i
Madrid (més del 3%); la resta s’ajusta a la mitjana o hi està per sota. A Madrid,
Catalunya i Múrcia està clar el predomini dels treballadors no comunitaris (en
proporció de 3/1 en les dues primeres regions i de 8/1 a l’última); en canvi, a
Balears i Canàries el volum d’assalariats comunitaris s’acosta bastant al total de
no comunitaris.
Tenint en compte aquestes xifres no es pot afirmar que la reestructuració de la força de treball a Espanya hagi estat conseqüència de la immigració
estrangera. En primer lloc, per una qüestió temporal: aquesta població només
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s’ha fet significativa a finals dels anys vuitanta i a principis dels noranta, però
els canvis en l’estructura ocupacional van començar una dècada abans. En
segon lloc, difícilment el 2,2% dels treballadors pot generar transformacions
que afecten de manera substancial bona part dels treballadors autòctons. En tot
cas, la força de treball immigrant s’ha incorporat a processos que ja estaven en
marxa, que en algunes ocasions ha potenciat, i a sectors específics. Una qüestió
a part és la incidència que la mà d’obra immigrant pugui tenir en espais i activitats molt delimitats.

11. Característiques dels treballadors immigrants
Els treballadors procedents de la Unió Europea representen al voltant
d’un terç del total i contrasten de manera notable amb les estadístiques de residents, ja que en elles representen el 41%; al contrari, els estrangers no comunitaris
són poc més de la meitat dels residents, però representen dos de cada tres treballadors. Aquestes dades posen de manifest el caràcter preponderantment econòmic de part de les migracions procedents dels països de la perifèria mundial.
Entre els col·lectius nacionals de treballadors, el més nombrós, amb
diferència, és el marroquí (73.287 permisos de treball), seguit pel de Gran
Bretanya i Alemanya (amb més de 20.000 altes a la Seguretat Social), França,
Portugal, Itàlia i Perú es troben entre les 11.000 i les 17.000 altes, els segueixen
la República Dominicana i la Xina, amb gairebé 10.000 altes i més d’11.000 permisos de treball. De la resta, només Filipines, Argentina, Estats Units i Equador
sobrepassen les 5.000 altes a la Seguretat Social o, en el seu cas, permisos de
treball.
L’anàlisi comparativa entre el conjunt dels treballadors estrangers i
autòctons mostra algunes qüestions d’interès (vegeu taula 9). Per exemple, la
proporció entre els dos sexes és pràcticament idèntica en tots dos col·lectius
(dos terços d’homes, un terç de dones), circumstància que posa de relleu la
importància de la mà d’obra femenina en la immigració estrangera a
Espanya, tant entre els no comunitaris com entre els comunitaris. De les treballadores estrangeres, n’hi ha unes 100.000 en situació regular; a aquestes s’hi ha
de sumar el grup, de magnitud desconeguda, de les que treballen de manera
irregular. Les colònies més nombroses d’homes són les del Marroc, Portugal, la

52

■ LA IMMIGRACIÓ ESTRANGERA A ESPANYA, 2000

Xina, Perú, Argentina, el Regne Unit, França i Senegal; els grups més importants
de dones procedeixen del Marroc, la República Dominicana, Perú, Filipines i el
Regne Unit. Les tendències més recents mostren un increment continu i important de les dones treballadores no comunitàries (més del 50% entre 1992 i
1998) i una disminució fins al 1994, i un creixement posterior menor dels
homes. La distribució per sexes dels treballadors varia de forma notable entre
diferents colònies estrangeres. Limitant-nos als grups més nombrosos, el predomini masculí és destacat en el cas dels algerians, gambians, senegalesos, pakistanesos (al voltant del 95%), hindús i marroquins (al voltant del 85%); en canvi,
les dones són majoria en les colònies dominicana (85%), filipina, peruana,
colombiana (al voltant del 65%) i britànica (més del 50%).
Taula 9

SEXE I DEPENDÈNCIA LABORAL. TOTAL OCUPATS I ESTRANGERS

Total població
Homes
Dones
Total estrangers
Assalariats
Compte propi
No classificables

Total
ocupats
a Espanya

No comunitaris

Total
estrangers

EPA 4T 98
%

PT 98
%

Altes S.S.
1r trimestre 1999
%

100,0
64,3
35,7
100,0
77,3
22,6
0,1

100,0
63,4
36,6
100,0
89,6
10,4
–

100,0
64,5
35,5
100,0
79,6
20,4
–

FONT: Elaboració pròpia basada en les diverses fonts indicades.

La distribució espacial dels treballadors de tots dos sexes està fortament
diferenciada: gairebé la meitat de les treballadores no comunitàries resideix a la
Comunitat de Madrid, i al voltant de la quarta part a Catalunya; entre les altres
regions només destaca Andalusia. Els homes es distribueixen en un espai més
ampli, en primer lloc a Catalunya (1 de cada 3) i Madrid (1 de cada 5), després a
Andalusia, Múrcia i Comunitat Valenciana. En el cas dels europeus comunitaris,
els homes prefereixen Madrid, Catalunya, Andalusia i la Comunitat Valenciana
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(els portuguesos, a més, Galícia, Castella i Lleó i el País Basc); les dones treballen
preferentment a Madrid, però també a Catalunya, Balears i Canàries.
Així mateix, la proporció entre assalariats i treballadors per compte propi és similar entre el conjunt dels estrangers i els espanyols (79% vs. 77%); tot i
això, si comparem la situació dels no comunitaris amb el conjunt d’ocupats augmenta més de deu punts la taxa de salarització entre els primers. La salarització
supera el 97% en els col·lectius procedents de Filipines, República Dominicana i
Perú, i el 90% entre els de Polònia, Algèria, Colòmbia, Guinea Equatorial i Cap
Verd (exceptuant els polonesos i algerians, els altres són col·lectius formats per
dones empleades per compte d’altri, generalment en el servei domèstic). Només
el 10% dels estrangers no comunitaris té permís per compte propi, en alguns
col·lectius destaquen els petits empresaris i professionals liberals (és el cas de
gran part dels hindús, xinesos i argentins), i entre altres –la majoria– els artesans,
venedors ambulants i altres figures del sector informal que són, en realitat, un
succedani davant de la falta de treball assalariat (situació en què es troben més
de la meitat dels senegalesos). Entre 1992 i 1998 s’ha produït un increment
notable (més o menys del 40%) dels treballadors per compte d’altri i una disminució menor dels autònoms. Aquesta evolució és, d’una banda, lògica tenint en
compte la recent implantació de molts d’aquests treballadors a Espanya, que
dificulta l’adquisició de recursos per establir-se de manera duradora per compte
propi. D’una altra banda, mostra les dificultats que la dinàmica del mercat laboral i la política de permisos de treball oposen a la consolidació del grup d’autònoms ja existent. En el cas dels treballadors comunitaris no podem seguir l’evolució a causa de la falta de dades des de 1992 fins a 1999.

12. ¿Quina feina fan els treballadors immigrants?
«Treballador immigrant no és igual a treballador precari»
Els espais ocupats pels treballadors estrangers en l’estructura ocupacional mostren, d’una banda, una diversificació de situacions, una polarització potenciada per la globalització econòmica internacional; de l’altra, la formació de determinats «nínxols» laborals en què la seva presència és destacada. Els treballadors
immigrants en conjunt (vegeu taula 10), comunitaris i no comunitaris, estan ocu-
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pats més sovint que els autòctons en l’agricultura (gairebé el doble: 13,9 vs.
7,7%), els nivells són semblants en els serveis i en la construcció (9% i 10%) i bastant inferiors en la indústria (6% i 20,6%). En aquesta tònica, els treballadors no
comunitaris accentuen la seva presència en l’agricultura (18,3%) i una mica en
els serveis, mentre que en la construcció el seu pes disminueix.
Taula 10

DISTRIBUCIÓ DE TREBALLADORS PER SECTORS ECONÒMICS
I BRANQUES D’ACTIVITAT
Ocupats
Espanya

Tots

Estrangers
No UE

Sector econòmic
Serveis
Agroramaderia i pesca
Construcció
Indústria
No classificable

61,4
7,7
10,2
20,6
–

61,7
13,9
9,1
6,1
8,6

63,3
18,3
8,1
6,8
3,5

Branca d’activitat
Comerç, hoteleria, reparacions
Finances, assegurances i serveis
Agricultura, ramaderia, pesca
Servei domèstic
Construcció
Altres serveis
Indústries manufactureres
Indústries extractives
Altres activitats
Sense informació

22,4
9,1
7,7
2,7
10,2
23,4
19,5
1,1
3,9
0,0

25,1
14,3
13,9
13,2
9,1
9,2
5,1
0,9
0,1
8,4

21,4
3,8
18,3
31,3
8,1
6,7
6,6
0,2
0,4
3,1

En relació amb el conjunt dels estrangers, cinc branques d’activitat concentren tres de cada quatre treballadors donats d’alta a la Seguretat Social, però
el pes de cada una és diferent: destaquen les branques de finances i comerç,
sobretot les branques «finances, assegurances i serveis» i «comerç, hoteleria i
reparacions», en comparació amb els estrangers no comunitaris, la proporció
dels que s’ocupen en servei domèstic és molt baixa i els que ho fan en l’agricultura, bastant baixa; mentre que, en la branca de construcció, estan bastant
igualats, fins i tot amb els autòctons. La imatge que es desprèn del conjunt dels
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estrangers donats d’alta a la Seguretat Social és força més positiva que la que es
desprèn dels permisos de treball a estrangers no comunitaris i, també, una mica
millor que la dels mateixos treballadors autòctons. En aquells destaca, per
sobre dels autòctons, la dedicació a «finances, assegurances i serveis» i en la
branca de «comerç, hoteleria i reparacions»; però també s’ocupen molt més que
els autòctons en servei domèstic i agricultura. Això és, la polarització del conjunt dels estrangers en ocupacions de prestigi d’una banda i, de l’altra en ocupacions desprestigiades, pot indicar una altra polaritat interna, perquè els no
comunitaris accentuarien aquestes últimes, mentre que els comunitaris ho
farien preferentment en les de prestigi.
Per conèixer l’«impacte» quantitatiu dels treballadors estrangers en els
mercats de treball es pot relacionar el seu volum amb el total d’ocupats en
cada una de les branques d’activitat. Així, es comprova que l’aportació de mà
d’obra immigrant continua sent reduïda, fins i tot en les activitats en què està
més present. En la construcció i en el comerç minorista, per cada cent ocupats a penes hi ha més de dos immigrants; en l’agroramaderia i l’hoteleria al
voltant d’un 3,5%; només en el servei domèstic la mà d’obra estrangera pot
arribar a tenir un pes destacat (al voltant d’un 18%). Aquestes xifres, que es
refereixen a la mitjana estatal, no reflecteixen les concentracions més elevades en certs mercats de treball locals. En tot cas, salvant les excepcions, convé prevenir-se contra el prejudici que els immigrants ocupen llocs de treball
en branques que estan sent abandonades per la població autòctona. En cas
que tingui lloc aquest procés de substitució, no el podem comprovar en el
conjunt d’una activitat, sinó en ocupacions i regions molt determinades, un
cop analitzat de forma monogràfica el funcionament dels mercats de treball
locals.
No tots els immigrants ocupen llocs de treball de poc prestigi, com acabem de veure. Ara, per tal de conèixer la posició social que ocupen els immigrants a partir de la seva inserció en el mercat laboral, hem agrupat les categories ocupacionals per establir tres nivells o estatus laborals: alt, mitjà i baix (vegeu gràfic 12).(11) A finals de 1998, el 27,2% dels treballadors no comunitaris en
(11) En l’estrat «alt» incloem les categories de professionals-tècnics i directors d’empresa; en el «mig», els administratius,
capatassos, treballadors manuals qualificats i comerciants (tot i que entre aquests últims hi ha venedors ambulants que
no podem quantificar i que s’haurien d’incloure en l’apartat següent); i en l’estrat «baix», els treballadors manuals de la
resta dels serveis, la indústria, la construcció i l’agricultura.
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situació regular ocupen llocs en les categories mitjana i superior. Es tracta
doncs, de la posició d’aquells treballadors estrangers inclosos en el règim general. La imatge que en resulta és, doncs, més desfavorable que la que mostraria el
conjunt dels treballadors estrangers i, per tant, no es pot afirmar en absolut que
els estrangers ocupin de forma sistemàtica les pitjors posicions del mercat de
treball espanyol.
Gràfic 12

ESTATUS OCUPACIONAL DE TREBALLADORS NO COMUNITARIS
SEGONS ZONA D’ORIGEN, 1998
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En realitat hi ha situacions molt diferenciades que s’aprecien analitzant
l’origen dels immigrants. En l’estatus alt hi ha la majoria dels nord-americans,
japonesos i de la resta d’Europa, així com un de cada cinc asiàtics; en canvi, en
la categoria inferior es concentra el 78% dels magribins i Amèrica Llatina, i més
d’un 65% dels asiàtics i la resta de l’Àfrica. Aquestes dades mostren que hi ha
una marcada polarització: en els nivells alts predominen els treballadors del
«Primer Món», i en les categories més baixes es concentren els immigrants del
«Sud». La comparació entre autòctons i immigrants de diferent origen mostra
també una diversitat de situacions: en les categories ocupacionals superiors hi
ha una destacada presència de treballadors de països de la Unió Europea (més
de la meitat són directius, tècnics o professionals) i dels que compten amb
doble nacionalitat (més d’un terç són professionals i tècnics, en gran part d’ori-
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gen llatinoamericà). Els llocs de treball qualificats de l’agricultura, la indústria, la
construcció i la mineria destaquen entre els treballadors espanyols (un terç del
total d’ocupats). En canvi, la gamma d’ocupacions no qualificades destaca especialment entre els immigrants no comunitaris (més de la meitat del total). En
resum, els treballadors comunitaris i el que tenen doble nacionalitat compten amb una millor inserció laboral que els treballadors autòctons; en canvi, la mitjana dels treballadors extracomunitaris es troba en unes condicions pitjors que les dels espanyols.
Les dades ressenyades fins aquí mostren que hi ha una diversitat de
formes d’inserció de la mà d’obra estrangera en l’economia espanyola, que no
admet reduccionismes fàcils. Assenyalem alguns casos ja estudiats a Espanya
com a indicadors d’aquesta pluralitat de situacions: empresaris estrangers en el
sector serveis i treballadors d’estatus alt, com a casos en contra del tòpic d’ocupació de feines dolentes i, al contrari, jornalers en l’agricultura i dones en el servei domèstic, com a sectors tòpics de treball precari; els casos de la construcció
i l’hoteleria es trobarien en una situació intermèdia entre els esquemes anteriors.

13. Entre la discriminació en l’accés al mercat laboral
i l’estabilitat jurídica
A penes s’han analitzat en el cas espanyol les pràctiques discriminatòries per raó de nacionalitat o de raça en l’accés a l’ocupació i en la promoció
interna a les empreses. Sobretot perquè els immigrants treballen habitualment
en branques laborals i en empreses on predomina la desregulació i l’absència
de criteris formals que permetin establir una mesura dels comportaments. No
obstant això, en un estudi promogut per l’OIT, amb l’objectiu de comprovar les
pràctiques empresarials davant de la mà d’obra marroquina masculina en el
sector no agrícola, va mostrar que, en igualtat de condicions, els treballadors
autòctons compten almenys amb el triple d’oportunitats de ser contractats pels
empleadors.(12) Aquesta circumstància mostra la importància de la segmentació
(12) L’estudi es va fer especialment en sectors on la presència d’immigrants no és habitual. Per tant, les conclusions
mostren les dificultats dels immigrants magribins per passar de les seves feines habituals a altres que ofereixen unes
condicions millors o que tenen un prestigi social més gran. Vegeu Colectivo Ioé i Pérez Molina, R., La discriminación
laboral a los trabajadores inmigrantes en España, OIT, Ginebra, 1995.
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laboral i que l’existència d’oportunitats de feina per a certs immigrants (magribins en aquest cas) es redueix a mesura que abandonem certes ocupacions
típiques.
Pel que fa a la discriminació institucional, la política governamental
d’immigració ha fet dependre l’estabilitat jurídica dels treballadors estrangers
de la seva situació laboral: l’atorgament o la renovació de permisos acostuma a
anar lligat amb la possessió d’una feina i d’un contracte de treball. Per tant, la
precarietat laboral introdueix un factor que dificulta seriosament la inserció
d’aquests ciutadans en la societat espanyola. D’altra banda, els treballadors
estrangers tenen prohibit l’accés als càrrecs públics, cosa que els impedeix fer
oposicions per obtenir places de funcionaris. A la resta del mercat, el Govern
ha establert una clàusula de prioritat per als treballadors nacionals, en funció
de la qual només s’atorgaran permisos de treball a aquelles ocupacions en què
l’oferta de mà d’obra local sigui insuficient. A més, no totes les qualificacions
dels immigrants estan oficialment reconegudes de la mateixa manera, perquè la
política de convalidació d’estudis és desigual i en alguns països inexistent.
Entre els treballadors que compten amb un permís de treball, n’hi ha de
diverses «classes» en funció del tipus de permís que els ha estat concedit. En
relació amb els treballadors no comunitaris, que són els únics que necessiten
un permís de treball, fins al 1996 la majoria tenia permisos d’una durada
curta, però a partir de 1997, quan va entrar en vigor el nou reglament sobre
estrangers, que va introduir una revisió en la vigència dels permisos de treball,
es va produir una clara inflexió, de manera que només un petita part (al voltant
del 10%) té permisos de tipus inicial, mentre que s’incrementen els que compten amb els de tipus renovat (prop del 40%) i creixen de manera destacada els
de tres anys o més de durada (al voltant del 50%). Encara que només una minoria dels treballadors no comunitaris té un permís de validesa permanent, s’enregistra un creixement apreciable en relació amb els anys anteriors. En només
tres anys s’han establert canvis significatius en la situació de les principals colònies de treballadors estrangers. Aquestes xifres fan preveure que, en un termini
curt (fins al 2001), quan vencin molts dels actuals permisos de tipus C i E, es
pot incrementar de forma espectacular la xifra de treballadors amb permís permanent, sempre que aconsegueixin la renovació corresponent. En aquest cas es
produirà un increment de l’estabilitat jurídica dels treballadors estrangers en
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situació regular, i una progressiva desvinculació entre seguretat jurídica i estabilitat laboral. Aquest procés pot ser accelerat si amb anterioritat a la data indicada entra en vigor la nova proposició de llei orgànica sobre estrangers que en
aquest moment s’està debatent al Parlament espanyol.
L’atur és un factor estructural de l’economia espanyola des dels anys
vuitanta, però la segmentació del mercat de treball espanyol permet la coexistència d’unes elevades taxes d’atur amb l’ocupació de mà d’obra estrangera. ¿Vol dir això que l’atur no afecta els immigrants? No és fàcil contestar aquesta pregunta, ja que no comptem amb estadístiques homologables a les de la
població autòctona. Si les xifres oficials d’estrangers inscrits a l’INEM com a
sol·licitants de feina fossin un indicador real d’atur, significaria que aproximadament un 19% dels immigrants no comunitaris es troba en aquesta situació; no
obstant això, altres indicadors assenyalen que aquesta proporció es podria
situar entre el 5 i el 13%. Tot i que no podem mesurar-ho amb la mateixa precisió que en el cas dels autòctons, sabem que el fenomen existeix, especialment
en el cas dels homes immigrants.
Resumint de manera molt succinta les tesis sostingudes en aquest apartat, hem d’assenyalar que la segmentació és una característica central de l’actual estructura sociolaboral espanyola, i que aquesta segmentació no ha estat
generada per la presència de treballadors immigrants, però que la immigració
es veu directament afectada per aquesta dinàmica. A més, és important insistir
en què no hi ha un perfil únic d’immigrant econòmic, sinó que trobem diferències importants basades en el gènere, la procedència nacional i cultural, i les
qualificacions o el temps d’arribada. No obstant això, el procés de segmentació
afecta negativament les branques d’activitat econòmica on s’ocupen la majoria
de treballadors no comunitaris. Aquesta situació crea unes condicions estructurals que afavoreixen la segregació i la marginaliztació de certs col·lectius ètnics.
El condicionament socioeconòmic no genera necessàriament exclusió social;
perquè aquesta situació es produeixi han de confluir determinades característiques de les polítiques institucionals (social i migratòria) i certes actituds entre
la població majoritària (xenofòbia, racisme).
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14. Aproximació a diverses tipologies
de les comunitats migrants
Entre l’homogeneïtzació ideològica («estrangers», iguals entre si en tant
que diferents als nacionals) i la casuística interminable (cada immigrant és un
cas diferent) és possible un intent de classificació analítica d’aquests grups amb
la finalitat d’estructurar tipologies bàsiques. La identificació d’aquests tipus no
és un mer exercici intel·lectual, sinó un instrument per a la comprensió de les
claus que faciliten o dificulten la inserció social i l’explicació dels diferents
«llocs» que cada grup ocupa en la societat espanyola. Com hem assenyalat, el
fenomen migratori no és unidimensional, no pot ser reduït a una sola variable
explicativa (econòmica, política, demogràfica, cultural, etc.); per aquest motiu
es poden elaborar unes tipologies parcials i destacar-ne un element o un altre,
sabent que cap d’elles dóna compte de la complexitat d’aquest fenomen. En
l’estat actual de la investigació sobre el particular a Espanya, i partint del material existent, només podem enunciar alguns dels criteris possibles a partir dels
quals es pot intentar la tipologització i exemplificar-ne algunes de les manifestacions. Per tant, és important precisar que cada un d’aquests criteris és útil en
un marc circumscrit.
Per exemple, és possible fer distincions entre els estrangers residents a
Espanya a partir de claus com la major o menor distància cultural amb els
autòctons. En el terreny lingüístic podríem assenyalar tres grans grups:
– els que tenen el castellà com a llengua materna,
– els que utilitzen llengües «de prestigi» (anglès, alemany, francès, etc., «europees i occidentals»),
– els que en origen parlen altres llengües (principalment africans i asiàtics).
Sembla obvi que el coneixement i el domini de la(es) llengua(gües) vernacle(s) constitueix un element importantíssim en el procés d’inserció social
dels immigrants estrangers; en aquest sentit, adquireixen importància tant les
capacitats d’aquests últims per accedir al seu coneixement, com l’existència
d’una oferta formativa adequada i suficient. En el cas dels procedents d’Amèrica Llatina (amb l’excepció de Brasil) i bona part dels guineans equatorials, les
dificultats en aquest terreny són mínimes o inexistents. Tanmateix, cal destacar
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les possibles dificultats a Euskadi, Galícia, Catalunya o Balears, pel fet que
aquestes comunitats tinguin una altra llengua oficial diferent del castellà. A
aquest grup s’hi haurien de sumar els originaris d’altres països que arriben amb
un coneixement suficient del castellà (cas d’alguns europeus i marroquins de la
zona nord, que l’han estudiat en els seus anys de formació). Per al segon grup,
el fet de no dominar la llengua local pot ser de vegades un inconvenient apreciable, en la mesura en què la seva vida social es desenvolupi en cercles tancats
on els vincles socials i econòmics es fan majoritàriament entre immigrats de la
mateixa procedència. A més, en determinats serveis, poden «exigir» el coneixement de la seva pròpia llengua per part dels treballadors autòctons. El tercer
grup es troba en la situació de major dificultat, ja que al seu desconeixement
inicial del castellà se suma la desvaloració i la ignorància de les seves llengües
d’origen per part de la societat autòctona (fins i tot quan hi ha bona voluntat, el
desconeixement fa que es busquin intèrprets inadequats, ja que els immigrants
no parlen la llengua que se’ls atribueix).(13)
En l’àmbit de les cosmovisions religioses sembla clar que la major proximitat s’estableix amb els estrangers originaris de societats de majoria cristiana
(catòlics, però també protestants, etc.); en un pla intermedi, poc visible, se situarien els hinduistes i budistes, i en el pol més allunyat, els de religió musulmana.(14)
Es pot tenir en compte també el tipus de vincles històrics existents entre
la societat d’origen i la de destinació dels migrants: al voltant del 40% dels estrangers (més del 75% dels immigrants del Tercer Món) procedeix d’antigues colònies
espanyoles a l’Amèrica hispana, Filipines, nord del Marroc i Guinea Equatorial. De
vegades, les empremtes de la presència colonial han perdurat fins avui dia, i constitueixen un dels elements que expliquen la presència de certs col·lectius, així
com les seves expectatives i actituds davant de la societat autòctona.
Una altra tipologia que identifica situacions marcadament diferents és la
basada en criteris jurídico-administratius. En funció de la seva situació legal,
les poblacions d’origen estranger pertanyen a alguna d’aquestes categories:
(13) El cas més freqüent s’ha donat en relació amb els marroquins d’origen camperol, procedents del Rif, la llengua dels
quals és l’amazight (o berber) i no l’àrab dialectal marroquí. També en ocasions s’ha pretès comunicar-se en àrab amb
ciutadans iranians la llengua dels quals és el persa.
(14) Òbviament no ens referim aquí a cap tipus de «distància teològica» o doctrinal, sinó a les imatges socials carregades
de valoracions que es construeixen al voltant de cada un d’aquests grans referents culturals. La constitució de tot el que
és «musulmà» com a paradigma del que és estrany/perillós té molt menys a veure amb l’àmbit religiós que amb els grans
interessos geopolítics. Això no impedeix que, a la pràctica social, es construeixin estereotips que funcionen de manera
eficient com a barreres per a la «integració» de certs col·lectius.
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– nacionalitzats;
– ciutadans comunitaris;
– no comunitaris amb permisos de llarga durada;
– no comunitaris amb permisos de curta durada;
– no comunitaris amb permisos temporals (amb una durada inferior a 9
mesos), situació d’anada i tornada i sense dret a residència permanent;
– sol·licitants d’asil en espera de resolució;
– irregulars (en alguna de les diverses situacions conegudes), criminalitzats pels
mitjans de comunicació i per múltiples declaracions polítiques.
Sembla evident que les qüestions relacionades amb la ciutadania i la
integració social estan sovint condicionades pel lloc que s’ocupi en aquesta
escala.
Des d’un altre angle, resulta fonamental tenir en compte l’estructura i la
densitat de les xarxes socials constituïdes pels col·lectius migrants. El procés
migratori no és producte de la «lliure decisió individual i racional», sinó resultat
d’una complexa conjunció de factors socials entre els quals destaquen els de
caràcter econòmic, polític o històric, però també els vincles socials de caràcter
transnacional que s’estableixen entre les societats d’origen i de destinació.
Aquestes xarxes, en la mesura que es consoliden i s’expandeixen, adquireixen
una dinàmica pròpia, relativament independent de les tendències econòmiques
o de les polítiques migratòries. De les seves característiques depèn en part, la
cadència (més o menys desplaçaments) i la composició (individus, grups familiars complets, etc.) dels fluxos migratoris, així com les formes d’inserció en la
societat de destinació. Utilitzant aquest criteri, es podria establir una classificació que distingís, almenys, tres tipus diferenciats:
– colònia antiga amb xarxes consolidades: col·lectius en els quals tenen un pes
important els grups familiars, hi ha una «segona generació», i tant les relacions
entre immigrants com amb els autòctons tenen canals fermament establerts;(15)
(15) La força d’aquests vincles no en prejutja el contingut; l’experiència d’altres països mostra, al contrari, la
compatibilitat entre xarxes socials sòlides i situacions de discriminació i d’exclusió de la població procedent de la
immigració.
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– colònia antiga amb un marcat predomini d’un sexe: a pesar de la seva antiguitat relativa, aquests contingents es troben en situació de provisionalitat prolongada, en la mesura en què no estableixen grups familiars amb la població
autòctona (parelles mixtes). Altrament es formen xarxes unisexuals que
poden facilitar, per exemple, les estratègies d’inserció laboral, però, en canvi,
tendeixen a reforçar una situació de gueto;
– colònia d’implantació recent: en aquests casos, la majoria tenen familiars pròxims en el país d’origen, mentre que les seves relacions en el lloc de destinació (amb altres immigrants o amb autòctons) encara són fràgils. Aquesta circumstància imposa una estratègia de vida «dividida» entre les exigències que
es plantegen al país d’immigració (bàsicament d’ordre material) i les que procedeixen de la societat d’origen (afectives però també materials). En la mesura en què la força de les segones s’imposi sobre les primeres, la inserció dels
immigrants serà sempre provisional. En aquest sentit, les dificultats administratives que es presenten per aconseguir la reunificació familiar constitueixen
un obstacle per a les polítiques d’inserció social plena, basada en el respecte
dels drets dels ciutadans.
També és possible articular una classificació a partir de criteris socioeconòmics. Les dades ja presentades permeten identificar almenys aquests quatre grans blocs:
– Els immigrants que han vingut acompanyant la inversió de capital transnacional. Aquest capital ha augmentat constantment des dels anys seixanta i és present en més de 3.000 empreses. Pel seu origen es tracta majoritàriament de
capital europeu, nord-americà i japonès, cosa que permet explicar l’increment dels fluxos procedents d’aquests països (que s’han multiplicat per sis
entre 1960 i 1990).
– Els rendistes i els jubilats del nord d’Europa que viuen en zones turístiques
(sobretot a la costa mediterrània i als dos arxipèlags) aprofitant el clima
benigne i els avantatges comparatius de les diferències de renda entre el seu
país i Espanya. Una part d’ells no estan registrats a pesar de residir tot l’any al
país; d’altra banda, les fonts existents no permeten quantificar amb precisió el
volum i l’evolució d’aquest grup.
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– Un tercer sector està format per mà d’obra relativament qualificada que ha
pres la decisió de venir a Espanya obeint a un càlcul racional dels avantatges
que els pot comportar en relació amb el fet de treballar al seu país. Generalment es tracta de professionals, petits empresaris o persones amb qualificacions mitjanes la demanda de les quals no està coberta per mà d’obra local.
Aquesta situació és típica d’un sector de la immigració llatinoamericana, però
també de bastants europeus per als quals treballar a Espanya, sobretot en el
sector serveis (turisme, cultura, etc.), pot reportar uns avantatges comparatius.
– Els immigrants que vénen a causa de la precarietat i de l’atur crònic del seu
país amb un nivell de qualificació baix o molt baix,(16) constitueixen el quart
grup. Aquest col·lectiu és el més freqüent en la immigració africana, sobretot
en la marroquina, i també està present en un sector menor de la immigració
llatinoamericana, asiàtica i de l’Est europeu. Aquest tipus d’immigració
oscil·la, des del punt de vista laboral, entre l’atur i l’ocupació en sectors d’activitat poc qualificats i sovint submergits.(17)
Les diferents tipologies presentades reflecteixen aspectes parcials de la
situació social de les poblacions d’origen estranger. Per conèixer de quina
manera i amb quina importància operen en la vida real, cal fer estudis de cas
que tinguin en compte la multidimensionalitat del fet migratori. Des d’una visió
de conjunt, només es pot fer una aproximació esquemàtica que deixa de banda
matisos importants. A més, el panorama migratori a Espanya té una història
recent i alguns processos a penes estan en la fase inicial. Són escassos els grups
d’estrangers l’assentament dels quals sigui antic i que comptin amb una segona
generació plenament instal·lada en l’edat adulta. Encara no disposem de la suficient perspectiva temporal per fer afirmacions fermes en relació amb la configuració de minories ètniques; podem, però, avançar una primera classificació
entre les comunitats ètniques d’origen estranger residents al país distingint-ne
tres grans grups:

(16) No es pot afirmar que tots els immigrants d’aquests països siguin «no qualificats»; al contrari, en els últims anys
s’observa l’entrada d’universitaris i de persones amb estudis secundaris que, no obstant això, estan adscrites als llocs
menys atractius del mercat laboral. En aquest cas, més que la qualificació individual, el que es té en compte és la «marca
ètnica» dels treballadors, així com la potència o la debilitat de les seves xarxes socials en el món del treball.
(17) A aquest grup es poden assimilar, en bona mesura, els sol·licitants d’asil, a causa de la precarietat de la seva situació
mentre no es produeixi la concessió o la seva expulsió del país.
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– Aquells que es caracteritzen per la seva homogeneïtat ètnica i econòmica
amb la població autòctona; persones que no es distingeixen pels seus trets
físics, que ocupen habitatges i llocs de treball similars, o superiors, a la mitjana. Aquests són els col·lectius que resulten invisibles a l’hora de plantejar el
«problema» de la immigració; a la pràctica no són percebuts com a grups
ètnics diferenciats per la població majoritària. A Espanya aquest pot ser el cas
d’alguns grups estrangers «blancs» que, ja sigui pel seu caràcter minoritari o
pel seu mimetisme amb la població autòctona, passen desapercebuts.
– Grups ètnics que mantenen les seves pautes culturals diferencials de manera
visible, però que s’insereixen en un estatus econòmic similar al medi dels
autòctons i que no pateixen actituds d’exclusió. En aquest segment podem
incloure, per exemple, grups professionals d’origen llatinoamericà i de
l’Orient Mitjà, o residents procedents de països de la Unió Europea.
– Col·lectius que es declaren minories ètniques, és a dir, en situació d’inferioritat o de marginació en relació amb la majoria social, ja sigui per discriminació
jurídica, inseguretat en l’estatus resident, no accés a la ciutadania, falta de
drets polítics i socials, impediments a la mobilitat social i econòmica, discriminació ètnica o racial, violència racista, etc. Els més afectats, en el cas espanyol,
són els gitanos (plenament espanyols des del punt de vista jurídic) i els immigrants magribins i centreafricans.
La persistència de minories ètniques sorgides dels processos migratoris
actuals a Espanya obligarà a replantejar nombroses qüestions. Entre d’altres, les
següents: ¿quina és la identitat europea comuna en què ens integrarem ells i
nosaltres?, ¿què passa amb aquelles minories presents a Espanya que avui dia
no són europees però que van ser part de la identitat d’Europa i d’Espanya en
altres temps (el cas de l’Islam)? O bé: ¿què passarà amb les tradicions culturals
dels nous països que s’aniran integrant a la Unió Europea (casos dels països de
l’exest europeu i de Turquia...)? D’altra banda, aquesta situació també implica
saber quina és la identitat espanyola i el paper de les plurals identitats presents
avui dia a l’Estat espanyol, és a dir, com jugarà l’estat de les autonomies en la
definició i la gestió de la ciutadania de les minories ètniques d’origen estranger
i asil dels autòctons. Els estudis d’immigració, tal com han indicat alguns autors
des del reconeixement de l’etnicitat, passaran a formar part de la gestació i de
la gestió de la pluralitat ètnica, és a dir, de la construcció del mapa social de l’alteritat en l’Estat espanyol i a Europa.
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Síntesi del contingut
El dret dels immigrants a l’educació es reduïa inicialment als residents,
però en els últims anys ha estat reconegut en la seva autèntica dimensió constitucional i inclou tots els nens i joves en edat escolar, al marge de la situació
legal de les seves famílies, tractament que ha recollit amb claredat l’article 9 de
la Llei Orgànica dels drets dels estrangers del 2000. Per tant, es reconeix legalment el dret a l’educació bàsica i gratuïta que la Constitució estableix per a
«tots» com un dret fonamental. Però el reconeixement de la igualtat en l’accés a
l’educació no és suficient, perquè la situació social i cultural de molts immigrants (no de tots), com també de nens espanyols en situacions desfavorides, els
dificulta el progrés normal dels cicles educatius. L’establiment de mesures per
compensar les dificultats es fonamenta en el principi social de la mateixa
Constitució que, tant en educació com en altres drets, estimula els poders
públics per remoure els obstacles que s’oposin a la igualtat real i efectiva.
El principal problema escolar que ha sorgit aquests anys ha estat la concentració artificial d’alumnes immigrants en algunes escoles públiques, perquè
a la concentració natural de la immigració en alguns barris s’afegeix la fugida
dels alumnes autòctons cap a altres escoles sense immigrants, generalment concertades. S’inicia així un procés de segregació des de l’escola que, a més, pot
representar la guetització d’alguns centres escolars. La Llei Orgànica d’Ordenació
General del Sistema Educatiu (LOGSE) de 1990, i la Llei Orgànica de la
Participació, l’Avaluació i el Govern dels centres docents (LOPEG), de 1995, han
establert vies per a la resolució d’aquest problema fixant els mateixos criteris de
matriculació per als centres públics que per als concertats, i fent possible l’establiment de polítiques compensatòries. En realitat aquestes lleis no es refereixen
expressament als alumnes immigrants, sinó als «alumnes amb unes necessitats
educatives especials», derivades de les seves condicions socials o culturals desfavorides, que inclou tant immigrants com nacionals que es trobin en aquesta
situació.
La distribució de competències educatives del nostre sistema autonòmic
reserva a l’Estat únicament l’aprovació de lleis bàsiques, de línies generals, i
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atribueix a les comunitats autònomes el poder d’aprovar les lleis que desenvolupin aquelles bases, els reglaments que concretin les lleis i tota la gestió del sistema escolar. Les CA han fet un exercici desigual d’aquesta competència: mentre
que el País Basc compta amb una llei general d’educació i amb uns reglaments
específics per als alumnes amb necessitats educatives especials, i fixa en concret
mesures per als alumnes immigrants, altres CA únicament han elaborat reglaments sense aprovar la llei prèvia que correspon al Parlament, i han prestat
una atenció desigual als alumnes amb més dificultats per a la seva formació.
Aquestes deficiències poden ser l’origen dels notables desequilibris en el
repartiment d’alumnes immigrants entre les escoles públiques i les concertades,
per falta de polítiques públiques que desenvolupin els criteris socials de les lleis
bàsiques de l’Estat. De vegades aquesta absència es justifica, per part de les
administracions i pels mateixos centres concertats, en el dret dels pares a l’elecció del centre docent per als seus fills, formulat amb una gran ambigüitat, perquè aquest dret en sentit estricte no existeix. La Constitució únicament reconeix
el dret dels pares a escollir la formació religiosa i moral per als seus fills que
estigui d’acord amb les seves pròpies conviccions, i, com a corol·lari, el dret a
escollir una escola pública o una de privada. Però els centres concertats estan
assimilats als públics, pel que fa a la matriculació, perquè estan finançats pels
poders públics. L’article 53 de la LODE ho deixa ben clar («L’admissió dels alumnes en els centres concertats s’ajustarà al règim establert per als centres
públics») i la LOPEG concreta la mateixa obligació dels centres públics i concertats a atendre els alumnes amb unes necessitats educatives especials. En realitat,
la sol·licitud perquè els fills es matriculin en un centre públic o concertat determinat és una preferència («un interès legítim», en termes jurídics) que està
subordinada als criteris de planificació educativa i a les mesures compensatòries que fixi l’administració autonòmica.
L’educació dels immigrants presenta altres problemes característics com
són la incorporació tardana al sistema escolar, que, en els últims anys, s’ha
incrementat a causa del desenvolupament del reagrupament familiar i pot llastar tota la resta del cicle educatiu, la dificultat addicional per a l’aprenentatge
de les llengües oficials de les CA, i el xoc amb les idees culturals dominants, que
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se sol abordar a través de les tècniques de la multiculturalitat. L’Estat i les CA i,
a una altra escala, els municipis i les ONG, tenen tasques importants i difícils
en tot aquest àmbit, que segurament es podran abordar amb més eficàcia a
partir de la nova llei dels drets dels estrangers, aprovada el gener del 2000. De la
resolució d’aquests problemes depèn no tan sols la integració social dels immigrants, i per tant, la convivència de tots, sinó la mateixa vigència dels principis
democràtics, que es fonamenten, com diu la Constitució, en el respecte a la dignitat de totes les persones.

1. Introducció
La importància de l’educació per a tots els nens i nenes de qualsevol
país està fora de dubte; d’ella depenen el ple desenvolupament de la seva personalitat, l’aprenentatge de les tècniques que li permetran en el futur una ocupació adequada i la facilitat o dificultat per a la seva integració en la societat; la
mateixa convivència social del país depèn en gran part de l’educació de la
infància i de la joventut. A la vista d’aquestes dimensions, la Constitució espanyola ha reconegut el dret a l’educació com un dret fonamental (art. 27 CE), i
l’ha dotat amb els màxims instruments de protecció jurídica per fer-lo real. Tots
aquests arguments sobre la importància de l’educació es multipliquen per mil
quan es ta tracta de la formació de nens immigrants, a causa de l’especial dificultat que experimenten quan es troben davant d’una llengua diferent a la
seva, amb unes idees religioses i culturals diferents i, en la majoria dels casos,
perquè es troben en l’etapa economicosocial més baixa... Però, a més, l’educació dels immigrants té una altra funció important per a la societat, perquè a través d’ella els mateixos pares entren en contacte amb la cultura del país, i això
afavoreix la seva integració.
Lògicament, l’educació dels immigrants no tan sols depèn dels seus problemes específics, sinó també dels factors generals del sistema educatiu, com
per exemple l’existència d’un bon sistema de beques, o, en aquests moments,
els efectes de l’extensió de l’educació fins als 16 anys, però aquestes pàgines se
centraran en els aspectes particulars de l’educació dels immigrants. Alhora
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molts d’aquests problemes no tan sols depenen del sistema educatiu, sinó que
estan condicionats per les polítiques generals d’immigració (habitatge, serveis
socials, etc.) perquè d’elles depèn que s’aconsegueixi una integració eficaç o
que, al contrari, es creïn nuclis de marginació. Però la política educativa accentua i disminueix per si sola algunes característiques de la situació dels immigrants a cada país, especialment pel que fa a les condicions de la segona generació. Per ordenar la pluralitat de problemes en l’educació dels immigrants, seguiré tres eixos que considero bàsics: l’accés al sistema educatiu, la necessitat d’unes polítiques compensatòries i la multiculturalitat. Però abans cal que fem un
breu repàs de les normes generals de la immigració, que determinen el quadre
dintre del qual s’inscriu l’educació, i fer també una breu referència a la complexitat del dret de l’educació a Espanya.

2. El marc social i jurídic de la immigració
La immigració econòmica que arriba a Espanya procedent de països
més pobres s’inscriu dins la tendència comuna a la resta de països de la Unió
Europea, provocada pel nivell de vida més gran en relació amb els països limítrofes, però és molt més recent i reduïda que en la majoria d’aquells. Comença
a mitjan anys vuitanta i la data clau en què aflora el nou fenomen social és l’any
1991, perquè la regularització d’aquest any proporciona una situació legal a
110.000 immigrants que fins llavors no disposaven de documentació i es trobaven en situació irregular. A pesar d’aquest increment, la immigració a Espanya
és reduïda, especialment si es compara amb Alemanya, Holanda, França o el
Regne Unit.
No obstant això, els ciutadans poden tenir una imatge diferent a causa
de la concentració dels immigrants en determinades ciutats, i dins d’aquestes,
en alguns barris que poden arribar al 10, el 15 o el 20% de la població. La
tendència a l’agrupació és una característica general de la immigració, en part
originada per raons econòmiques (preu dels lloguers, sobretot) i en part per
raons psicològiques (proximitat amb els compatriotes o familiars). En qualsevol
cas, és un factor essencial en els plantejaments sobre l’educació dels immigrants com ja es veurà. Madrid i Barcelona reuneixen un terç del total d’immigrants residents; a Madrid principalment iberoamericans (del Perú, República
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Dominicana, Argentina) i a Barcelona, marroquins i gambians. D’altres nuclis
són els marroquins de Múrcia i Almeria, i els portuguesos de Huelva. Si adoptem, com a indicador més conegut, la immigració nord-africana (Marroc, Algèria
i Tunísia) 2 de cada 3 immigrants en situació regular es localitzen només a cinc
CA (Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia Andalusia i Madrid).
La norma principal que fins fa poc ha regulat la immigració ha estat la
Llei Orgànica 7/1985 d’Estrangeria (LOE, d’ara en endavant); el títol oficial era
«dels drets i llibertats dels estrangers a Espanya», però anomenar-la així és un sarcasme perquè es tractava d’una llei essencialment policíaca. Es va aprovar en
vigílies de l’ingrés d’Espanya en la llavors anomenada Comunitat Econòmica
Europea (1986), on la immigració era un fenomen important que els governs
europeus pretenien controlar tant en els seus països com en els nous membres.
L’objectiu central de la LOE era reduir al mínim l’arribada de treballadors estrangers, admetre’ls sempre per períodes curts (el primer permís de treball i de
residència només podia durar un any i la seva renovació era per un altre any) i
despreocupar-se de qualsevol altre aspecte diferent al treball i a l’ordre públic.
La llei suposava que l’immigrant quan acabava el contracte de treball o perdia la
feina havia de tornar immediatament al seu país i si no ho feia se l’expulsava. La
LOE no preveia una immigració estable ni per això, el reagrupament familiar o la
prestació de serveis socials als immigrants. Tots aquests elements s’han introduït
posteriorment, de vegades mitjançant unes normes de grau ínfim que estaven
impulsades pels tractats internacionals o per la jurisprudència dels tribunals.
A la pràctica, la majoria d’immigrants que perden la feina i que a partir
d’aquí entren en la irregularitat no se’n van, sinó que busquen una altra feina i
després procuren la seva regularització. A més, l’entrada dels immigrants que
s’havia projectat molt escassa a causa de les difícils condicions legals ha estat
important i s’ha fet de forma irregular. Una bona part dels treballadors estrangers entren a Espanya com poden, com a turistes, amb un permís curt per visitar algun familiar o camuflats en camions i vaixells des del nord d’Àfrica; després busquen feina i finalment intenten regularitzar la seva situació. La mateixa
llei, amb la seva duresa, ha impulsat l’arribada d’immigrants en situació irregular. També l’aparició de contractes laborals de curta durada han contribuït a
incrementar el nombre de treballadors irregulars fins i tot quan haurien regularitzat legalment la seva estada a Espanya o haurien aconseguit regularitzar la
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seva situació en algun moment. Aquestes han estat causes permanents de generació de borses d’irregulars, de la precarietat dels immigrants i, consegüentment de la seva dificultat per accedir als serveis socials elementals, entre ells
l’educació.
Altres causes de la crisi del model implantat per la LOE són de caràcter
jurídic. Les sentències del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem, i indirectament, de la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans, han
qüestionat progressivament les limitacions de la llei als drets dels immigrants.
La mateixa administració ha hagut d’afrontar les borses d’immigració irregular
amb la promulgació de diverses «regularitzacions» (1986, 1991 i 1996) i amb la
previsió dels «contingents» anuals que s’estan aprovant des de 1993 i que realment funcionen com a regularitzacions encobertes, perquè el nombre de permisos que es concedeixen (han passat de 20.000 els primers anys a 30.000 els
últims) són majoritàriament per a immigrants irregulars que es troben a Espanya. En tot cas, la realitat és que, a pesar de totes les dificultats hi ha un volum
considerable d’immigració estable, que viu aquí des de fa més de cinc anys i
que segurament pensen quedar-se durant uns quants anys més. Aquesta característica és decisiva perquè imposa als poders públics l’obligació de procurar la
seva integració en la societat, i dotar-los, com a mínim, dels serveis socials elementals i facilitar-los maneres de participació.
Davant d’aquesta realitat, en l’últim lustre, els governs han acceptat un
cert canvi d’orientació i han aplicat tractats internacionals favorables (per
exemple, de protecció dels nens) i han regulat per mitjà de normes inferiors
algunes condicions elementals per a una població immigrant de caràcter estable, com el dret al reagrupament familiar, les prestacions en cas d’atur, etc.
Finalment, el govern va decidir una reforma més ambiciosa per corregir els
defectes més grans del sistema i va modificar el Reglament d’aplicació de la
llei el febrer de 1996. Es van introduir els permisos de treball i de residència
indefinits, a partir de 5 anys de residència confirmada, es va regular el reagrupament familiar, es van ampliar els drets dels immigrants... i tot això en contra
de la LOE.
Aquesta correcció de la LOE és pel seu reglament il·legal, perquè cap
reglament pot modificar una llei, però la situació exigia uns canvis, tant per
democratitzar els controls sobre la nova immigració com per aconseguir la
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integració dels immigrants amb uns quants anys d’estada. En aquesta línia,
diversos partits polítics van presentar el març de 1998 diverses proposicions
de llei a les Corts per elaborar una nova llei, que fa poc ha estat aprovada
amb la denominació de Llei Orgànica sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i va entrar en vigor el 2 de febrer
del 2000. Segurament aquesta nova llei millorarà les condicions de la immigració, especialment la regular, i indirectament afavorirà la solució d’alguns
problemes existents en l’educació dels immigrants, però aquests requereixen
la modificació de moltes altres normes sectorials, tant de l’Estat com de les
comunitats autònomes, que poden trigar mesos o anys a ser canviats, i que
són les vigents en l’actualitat.

3. La complexitat del dret fonamental a l’educació
El dret a l’educació, reconegut a l’article 27 de la Constitució (CE), té un
contingut complex i la seva regulació ha de tenir en compte diverses vessants.
En primer lloc, cal distingir entre el dret a l’educació «com a llibertat»,
que permet als pares escollir el tipus d’ensenyament per als seus fills que estigui més d’acord amb les seves idees, i el dret a l’educació com a prestació, que
obliga les institucions a proporcionar l’ensenyament bàsic de forma gratuïta
per a tothom. Es tracta de dues figures jurídiques molt diferents. La primera és
un dret tradicional subjectiu dels ciutadans davant dels poders públics, que els
garanteix la creació de centres privats i la formació dels seus fills d’acord amb
els criteris que els pares considerin més adequats, enviant-los a centres públics
o privats. En canvi, la segona, el dret al l’educació «com a prestació» concedeix
als pares l’accés dels seus fills a l’ensenyament gratuït als centres públics i, per
tant, obliga els poders públics a construir escoles, a formar mestres i a establir,
en definitiva, els centres necessaris perquè tots els nens i joves que desitgin formar-se en el sistema públic puguin fer-ho.
En segon lloc, la tasca d’aprovar les lleis i d’altres normes sobre educació es reparteix entre l’Estat (les Corts i el govern central) i les comunitats
autònomes (els parlaments i els governs autonòmics). En allò que és fonamental, l’Estat té la potestat per aprovar les «lleis bàsiques», i les comunitats
autònomes per elaborar les seves pròpies lleis (tot respectant els criteris

76

■ LA REGULACIÓ DE L’EDUCACIÓ DELS IMMIGRANTS

bàsics de l’Estat), per aprovar els reglaments executius de les lleis, dictar els
reglaments organitzadors i gestionar tot el servei d’ensenyament. L’educació
és, juntament amb la sanitat, la més voluminosa de les competències de les
comunitats autònomes (CA), tant pel que fa a personal com a recursos pressupostaris, però la seva importància política no és menor, perquè li correspon
elaborar les lleis i els reglaments per a la seva execució. A més, a les CA amb
llengua pròpia cooficial (Catalunya, País Basc, Galícia, les Illes Balears, Comunitat Valenciana i, parcialment, Navarra) té una incidència notable l’establiment de la llengua ordinària en l’ensenyament i en la fixació de l’ensenyament de les dues llengües.
Durant els primers anys de l’estat autonòmic, les competències en educació només corresponien a set CA (Catalunya, País Basc, Galícia, Andalusia,
Navarra, Comunitat Valenciana i les Canàries), i l’Estat mantenia tota la gestió
de l’educació a les altres deu CA (l’anomenat «territori MEC»), però el 1992 les
competències educatives van traslladar-se a totes les CA per igual i en els
últims anys l’Estat ha anat traspassant a les diferents CA tots els mitjans personals (mestres, inspectors...), materials (edificis, escoles) i financers, que les primeres tenien quinze anys abans.
La complexitat normativa de la Constitució encara es mostra en la introducció de principis i valors com els continguts en el 27.2 («L’educació tindrà
com a objectiu el ple desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets i llibertats fonamentals») i
en l’establiment d’un principi general de participació de tots els afectats, de
manera que alumnes –a partir de certa edat– professors i pares intervenen en
la gestió de centres sostinguts amb fons públics. És a dir, la Constitució determina les idees que han de guiar l’educació (els valors) i la forma general de gestió
dels centres (participació).
El desenvolupament del dret a l’educació previst a la Constitució en els
seus trets fonamentals, ha estat realitzat per tres lleis bàsiques de l’Estat, i per
alguns reglaments també bàsics. Les lleis són: Llei Orgànica 8/1985, de 3 de
juliol, reguladora del dret a l’educació (LODE); Llei Orgànica 1 /1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE) i Llei orgànica 9/1995,
de 20 de novembre, de la participació, l’avaluació i el govern dels centres
docents (LOPEG). Després veurem les normes principals de les CA aprovades
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en el desenvolupament d’aquestes lleis bàsiques, però ara hem de recordar
alguns trets fonamentals del sistema educatiu general que han introduït aquestes lleis.
L’ensenyament bàsic és, segons diu la Constitució, obligatori per a tothom. Inicialment abastava des dels 6 fins als 14 anys, però la LOGSE l’ha allargat
fins als 16 anys, i l’ha dividit en l’educació primària i la secundària obligatòria.
Per tant, la resta de cicles educatius, abans dels 6 anys i després dels 16, és
voluntari, i l’Estat es limita a regular-ne les grans línies. En l’ensenyament bàsic
hi ha tres tipus de centres escolars: els públics són costejats íntegrament per
les CA, tenen un professorat escollit mitjançant oposicions, es regeixen pel
principi de neutralitat ideològica i són gestionats per les administracions públiques. Els privats són propietat de particulars, ja siguin persones o associacions,
contracten lliurement el seu professorat (en compliment d’unes exigències
mínimes de titulació) i poden tenir una orientació ideològica (per exemple,
religiosa) i educativa particular, el que abans es coneixia com a «ideari» i ara
com a «caràcter propi» del centre. Els centres concertats estan a mig camí dels
dos tipus anteriors, perquè són propietat de particulars, contracten el seu professorat i poden tenir caràcter propi, però reben subvencions públiques que
financen en gran part el seu funcionament; a canvi, estan obligats a complir
algunes condicions dels centres públics, com la gratuïtat, el respecte a totes les
creences i les regles de matriculació dels alumnes; aquestes últimes passen
essencialment pels criteris de proximitat, de tenir un altre germà al centre, i de
renda de la família.

4. L’accés a l’educació bàsica: tots els nens
i joves tenen dret a l’educació, inclosos els fills
d’immigrants en situació irregular
De vegades s’afirma que mentre els immigrants amb permís de residència tenen la majoria dels drets dels espanyols, els que estan en situació irregular
no tenen drets, i aquesta afirmació és profundament falsa, perquè tots tenen
almenys els drets que es consideren propis de cada persona, i entre ells s’inclou l’educació. Les mateixes lleis han caigut en aquest error, perquè l’anterior
Llei Orgànica d’Estrangeria i l’encara vigent Llei Orgànica del Dret a l’Educació
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reconeixia el dret a l’educació només «als estrangers que es trobin legalment a
Espanya» o «als estrangers residents», quan tota una sèrie de tractats internacionals firmats per Espanya estenen el dret a l’educació a tots els fills d’immigrants, al marge de la situació legal dels seus pares. El dret a l’educació de tots
els nens neix a partir de la Declaració Universal dels Drets Humans (ONU,
1948) que es concreta molt en el Pacte Internacional dels Drets Econòmics,
Socials i Culturals (ONU, 1966), i en diversos tractats posteriors sobre immigració, i sobretot, resulta inequívoc en la Convenció sobre els drets del nen (ONU,
1989), que en el seu article 28 insisteix en què el dret a l’educació inclou «l’ensenyament primari obligatori i gratuït per a tothom» i l’accés de tots els nens a
l’ensenyament general i professional.
Els tractats internacionals ratificats per Espanya són normes directament aplicables i, per tant, no hi ha dubte en relació amb els drets de tots els
nens i joves immigrants per accedir a l’educació en les mateixes condicions
que els espanyols. Però, a més, com que l’article 10.2 CE obliga a interpretar
tots els drets reconeguts a la Constitució d’acord amb els tractats internacionals ratificats per Espanya, els preceptes de la LOE i de la LODE que restringeixen l’educació als immigrants en situació regular o amb permís de residència
resultaven inconstitucionals.
Davant la força indubtable d’aquests tractats i la claredat d’aquest argument constitucional, el Reglament de la LOE aprovat el 1996, va reconèixer
finalment que «Els estrangers tenen dret a l’educació en les mateixes condicions que els espanyols» (art. 2.2). La nova Llei Orgànica dels drets dels immigrants, del 2000, no ens fa dubtar gens:
1. Tots els estrangers menors de divuit anys tenen dret a l’educació en les
mateixes condicions que els espanyols, un dret que comprèn l’accés a un
ensenyament bàsic, gratuït i obligatori, a l’obtenció de la titulació acadèmica corresponent i a l’accés al sistema públic de beques i ajudes.
2. Els estrangers tindran dret a l’educació de naturalesa no obligatòria en les
mateixes condicions que els espanyols. Concretament, tindran dret a accedir
als nivells d’educació infantil i superiors, a l’ensenyament bàsic i a l’obtenció de les titulacions que corresponguin en cada cas, així com a l’accés al
sistema públic de beques i ajudes.
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Aquest reconeixement no tan sols és positiu perquè accepta que tots
els nens, com a persones, tenen dret a l’educació sinó també perquè l’educació
és una de les vies principals per a la integració dels immigrants dins la nova
societat. La pèrdua d’una feina en el moment de renovació del permís pot ocasionar la irregularitat, que possiblement abandona al cap de pocs mesos gràcies
a un nou contingent.

5. Les polítiques compensatòries: els immigrants
com a alumnes amb necessitats educatives especials
La Constitució reconeix el principi «d’igualtat legal» (art 14), que
prohibeix tota discriminació per raons de naixement, de raça, de sexe, de
religió, etc., però a més reconeix el principi d’«igualtat social» (art 9.2), que
obliga els poders públics a crear les condicions perquè les persones i els
grups en què s’integren tinguin una autèntica igualtat d’oportunitats i elimina els obstacles econòmics, culturals i socials que s’hi oposin. Aquest principi d’igualtat social concedeix als poders públics un marge ampli per al seu
desenvolupament concret, però totes les institucions han de considerar la
seva aplicació davant les situacions en què existeixin obstacles que impedeixin o dificultin la igualtat dels individus i dels grups. D’altra banda, vincula
tots els poders públics, tant el legislatiu, com el govern o l’administració i els
jutges, i obliga en la mateixa mesura a l’Estat i a les comunitats autònomes.
Normalment el legislador desenvoluparà el principi d’igualtat social a través
de les lleis que regulen els diferents àmbits; el govern i l’administració ho tindran en compte a l’hora de concretar les lleis mitjançant els reglaments; i els
jutges i tribunals ho utilitzaran com a criteri d’interpretació de les normes a
l’hora de dictar sentència.
La seva importància en l’àmbit de la immigració està fora de dubte, perquè generalment l’immigrant, almenys durant els primers anys, es troba en condicions d’inferioritat en relació amb la resta de ciutadans en gairebé tots els
aspectes de la seva vida (feina, habitatge, cultura...) i no tan sols com a individu,
d’un en un, sinó com a grup social (marginació, xenofòbia, dificultats per a la
participació...). Tots els poders públics a l’hora d’elaborar i d’aplicar les normes, tenen, doncs, l’obligació de considerar aquesta situació per promoure la
igualtat real i efectiva dels individus i dels col·lectius d’immigrants.
80

■ LA REGULACIÓ DE L’EDUCACIÓ DELS IMMIGRANTS

En matèria educativa, la LOGSE conté les primeres mesures específiques per compensar les desigualtats derivades de les situacions econòmiques i
socials de tota índole, i fa l’opció de no distingir en particular els alumnes
immigrants, sinó de considerar que aquelles s’aplicaran als alumnes amb unes
necessitats educatives especials (n.e.e., d’ara en endavant), aquells que tinguin
condicions més difícils per continuar amb normalitat els estudis i que necessitin recursos addicionals. L’atenció a aquest tipus d’alumnat es regeix pels principis de normalització i d’integració social, i l’escolarització tindrà lloc als centres generals sempre que sigui possible, i només acudiran a unitats o centres
d’educació especial quan les necessitats de l’alumne no puguin ser ateses per
un centre ordinari.
A continuació la LOGSE introdueix un seguit de mesures destinades a
compensar les desigualtats en l’educació i habilita els poders públics per adoptar accions específiques que afavoreixin la igualtat («accions positives» és l’expressió significativa que utilitza l’exposició de motius de la llei), que poden
recaure tant sobre persones com sobre grups o àmbits territorials que es trobin
en situacions desfavorables. Aquestes polítiques compensatòries d’educació
estan destinades a evitar les desigualtats derivades de factors socials, econòmics, culturals, geogràfics, ètnics, o d’una altra índole (on evidentment es poden
destacar els problemes derivats de la immigració) i, tant l’Estat com les CA han
de fixar els seus objectius principals de política compensatòria (art 63.3 i 4).
En el cas de nens amb condicions personals que comportin una desigualtat inicial per accedir a l’educació obligatòria o per progressar cap als
nivells superiors, l’administració ha de garantir les condicions més favorables
per a l’escolarització, fet que pot introduir condicions especials en la distribució dels nens en els diferents centres. Quan no tan sols es tracti de casos individuals, sinó que el conjunt d’un centre escolar tingui especials dificultats per
assolir els objectius generals de l’educació bàsica, a causa de les seves condicions socials, els poders públics els proporcionaran els recursos humans i materials necessaris per compensar la situació. La llei afegeix que l’organització i la
programació d’aquests centres s’adaptarà a les necessitats específiques de l’alumnat, i això implica una gran llibertat d’opcions organitzatives i de programació. L’Estat pot proposar a les CA uns programes específics per assolir els objectius de la política educativa compensatòria.
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Alhora, la Llei Orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la participació,
l’avaluació i el govern dels centres docents (LOPEG) en la seva Disposició
Addicional segona concreta la referència als alumnes amb uns n.e.e. com els
que requereixin, en un període de la seva escolarització, o durant el conjunt,
suports i atencions específiques pel fet de «tenir unes discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, per manifestar trastorns greus de conducta, o per trobar-se
en situacions socials o culturals desfavorides». Així doncs, aquesta llei concreta
molt més les causes que han d’orientar les polítiques compensatòries: minusvàlues, conducta i situació social o cultural desfavorida.
Aquesta última causa, «situació social o cultural desfavorida», pot incloure escolars immigrants de famílies amb problemes econòmicosocials o
que tenen una dificultat especial amb l’idioma, però també pot afectar els
nacionals de les capes socials més baixes. D’altra banda, no s’han d’incloure
tots els immigrants perquè una part segueixen amb normalitat els seus estudis. Els efectes d’aquesta categoria semblen positius en la mesura que no
retola de la mateixa manera tots els immigrants, però comporta altres problemes negatius, principalment per la dificultat d’avaluar les necessitats educatives especials (més clares en el cas d’alumnes discapacitats o amb problemes
de conducta) i pels obstacles a l’hora d’afrontar la guetització, que ningú dubta
que s’ha de combatre en les altres dues categories i, en canvi, s’admet molt més
fàcilment per als immigrants, fins i tot teoritzant que es trobaran molt més bé
amb nens del seu mateix origen.

6. La concentració d’alumnes immigrants en alguns
centres públics com a risc de creació d’escoles-gueto
El problema principal que s’està observant en tots els municipis amb
un elevat nombre d’alumnes immigrants, és la seva concentració en alguns
centres escolars públics com a resultat de dos fenòmens totalment diferents;
d’una banda, la concentració «natural» dels immigrants en determinats barris a
causa dels baixos preus dels habitatges, per l’atracció de compatriotes o familiars que ja hi viuen, etc., però, d’altra banda, a causa de la deserció de les famílies autòctones que prefereixen portar els seus fills a d’altres escoles on no hi
hagi immigrants o on la proporció no sigui tan alta. El fenomen acaba conver-
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tint-se en una «concentració artificial» d’alumnes immigrants als centres
públics i en una fugida dels alumnes autòctons cap als centres concertats, de
tal manera que si els habitants immigrants d’un barri representen el 20% o el
30%, la proporció d’alumnes immigrants als centres públics constitueix el 50%
o el 60% de l’alumnat. A les CA que seguien sota la competència de l’administració central («territori MEC»), durant el curs 1997-98, el 91,4% de l’alumnat
immigrant es concentrava als centres públics. A Catalunya, que té plenes competències en educació des del començament, durant el mateix curs, els 9.000
alumnes marroquins que cursaven estudis no universitaris es repartien de la
següent manera: 8.363 (93%) en centres públics i 633 (7%) en centres concertats. A l’àrea de Girona, l’únic cas que ha arribat al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, el repartiment era el següent: 105 alumnes immigrants
en centres públics i 2 en centres concertats.
Les formes d’aquesta concentració són diverses. En certes ocasions, la
causa està en la mateixa legislació de les CA, que potencien l’elecció de centres
concertats per les famílies autòctones a través del mal anomenat dret a l’elecció de centre, que analitzarem tot seguit; en d’altres ocasions, es produeix a
causa d’una pràctica administrativa que reserva, o permet reservar, les places de
les escoles concertades de manera discriminatòria, per als alumnes autòctons;
en d’altres casos, es tracta de pràctiques dels mateixos centres concertats que
desanimen les famílies immigrants per matricular els seus fills en aquests centres amb arguments molt diversos (els pagaments que han de fer per a les activitats complementàries, els avantatges d’anar a escoles on hi trobin compatriotes, etc.). La concentració «natural» és el resultat de l’agrupació dels immigrants
en barris concrets, la concentració «artificial» es produeix a causa de la decisió
de moltes famílies autòctones de treure els seus fills dels centres escolars que
arriben a tenir una taxa significativa d’alumnes immigrants, especialment quan
la mateixa administració ho estimula o promociona nous centres concertats
sense necessitat, perquè a la zona ja hi ha prou centres públics. Per tots aquests
camins s’està arribant a una situació preocupant. Els alumnes immigrants es
concentren als centres docents públics en una proporció molt superior a la
taxa de població immigrant del mateix barri, mentre que els estudiants autòctons es refugien als centres concertats. Així comença, des de l’escola, la segregació social. A més, encara que no sempre, els centres públics corren el greu
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risc de convertir-se en escoles-gueto amb la consegüent degradació i marginació dels alumnes.
El principal argument de les escoles i, de vegades, de les administracions conservadores a favor d’aquesta orientació és particularment fariseu, i
consisteix en la invocació al dret dels pares a l’hora d’escollir un centre
docent per als seus fills. En realitat, aquest dret no existeix en la legislació
espanyola, però s’al·lega amb una confusió –voluntària o no– amb el dret
reconegut per la Constitució i pel Pacte Internacional dels Drets Econòmics,
Socials i Culturals de l’ONU (1966), que diu que els pares poden escollir per
als seus fills l’educació religiosa i moral que estigui d’acord amb les seves
conviccions i, com a corol·lari, el dret dels pares a optar entre l’escola pública
i la privada.
Per facilitar la comprensió d’interpretació jurídica es poden seguir
diversos passos. En primer lloc, és evident que la facultat dels pares per escollir
un centre concret sostingut pels poders públics no és un dret absolut, perquè
la mateixa llei introdueix limitacions a l’hora de triar un centre sempre que hi
hagi més demanda que oferta de places per la racionalització dels recursos
públics que ha de fer l’administració. En segon lloc, segons les lleis bàsiques de
l’Estat, els criteris d’admissió d’alumnes han de ser iguals als centres públics i
en els concertats, i tots els centres públics i concertats d’una mateixa zona han
de tenir la mateixa proporció d’alumnes amb n.e.e.
La legislació no dóna lloc a dubtes. La LOPEG insisteix en l’exposició
de motius en l’escolarització dels alumnes amb n.e.e. als «centres docents sostinguts amb fons públics» (expressió que inclou inequívocament els concertats) i per això, afegeix que els centres d’una mateixa zona hauran d’escolaritzar aquests alumnes en igual proporció, d’acord amb els límits i els recursos
que determini l’administració. Més endavant, l’exposició de motius es refereix
expressament a les modificacions que la llei introdueix en el règim aplicable
als centres concertats, «perquè tots els centres sostinguts amb fons públics participin de la mateixa manera en les mesures que afavoreixen la qualitat de l’ensenyament i se sotmetin a uns mecanismes equivalents de control social».
També estableix de manera expressa que es tracta de normes bàsiques que
obliguen les CA.
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El número 2 de la Disposició Addicional Primera de la mateixa llei ressalta l’obligació dels centres sostinguts amb fons públics d’escolaritzar els
alumnes anteriorment citats, d’acord amb els límits que fixi l’administració, i
afegeix que s’haurà de respectar una proporció equivalent d’aquests alumnes
per unitat als centres docents de cada zona, tret de supòsits en què sigui recomanable un altre criteri per garantir una millor resposta educativa als alumnes.
També subratlla que els recursos addicionals que subministri l’administració
s’han de repartir mitjançant els mateixos criteris per a tots els centres sostinguts amb fons públics. Finalment, per facilitar l’escolarització i una millor integració, les administracions educatives podran col·laborar amb altres administracions, institucions i associacions amb responsabilitats sobre els col·lectius
afectats.
Una jurisprudència abundant del Tribunal Suprem coincideix en els
límits de l’anomenat dret a l’elecció d’un centre docent, justificats per raons
materials i pressupostàries: els poders públics tenen facultats per establir una
ràtio d’alumnes per classe que garanteixi la qualitat mínima de l’ensenyament,
encara que això impliqui la no admissió de més alumnes, i la subordinació de
l’elecció de centre i l’existència de places. En el fons, com diu la STS, 3071/93,
l’elecció de centre és una manifestació de preferència que només serà satisfeta
quan sigui possible.
En realitat, un pas més en el raonament jurídic condueix a afirmar que
la tria de centre no és un dret en sentit estricte, fins i tot si algunes normes ho
denominen així, sinó una categoria que la teoria jurídica denomina «interès
legítim» el caràcter del qual permet formular la preferència per a un centre
concret, però no en garanteix l’obtenció. Un dret sempre ha de ser satisfet, un
interès legítim, no; permet expressar una preferència, però aquesta només es
realitzarà si es donen les condicions necessàries. La facultat dels pares per
optar a un centre concret sostingut amb fons públics no és, doncs, cap obstacle
per a les polítiques dels poders públics que distribueixen els alumnes amb
unes necessitats educatives especials entre diversos centres per superar les
condicions desfavorables d’alguns d’ells.
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7. Les normes de les comunitats autònomes
Ja s’ha explicat que les competències de les comunitats autònomes
(CA) són importants perquè tenen poder per aprovar les lleis, els reglaments
executius (que desenvolupen la llei), els reglaments organitzatius i per fer tota
la gestió de l’educació alhora que sempre es respecten les lleis bàsiques de
l’Estat. També cal recordar que tan sols 7 CA van tenir aquestes competències
des del començament (Catalunya, el País Basc, Galícia, Andalusia, Navarra, les
Canàries i la Comunitat Valenciana); mentre que les altres la van rebre molt més
tard, de tal manera que és lògic esperar de les primeres una normativa superior.
També cal recordar que la importància de la immigració a les diverses CA és
molt variada (dos de cada tres immigrants viuen a Catalunya, a la Comunitat
Valenciana, Múrcia, Andalusia i Madrid), fet que teòricament explicaria una
intensitat diferent del tractament.
Si canviem els dols criteris resulta que les CA més interessades a fer
lleis sobre l’educació dels immigrants, pel fet de tenir-ne un nombre elevat, i
amb plenes competències des del començament, serien Catalunya, la Comunitat Valenciana i Andalusia. La realitat, però, és diferent, i resulta que la comunitat autònoma que ha desenvolupat més i millor les seves competències, ha
estat el País Basc que, en teoria, té menys interès pel tema perquè la seva proporció d’immigrants és relativament baixa. Entre la resta es poden observar
graus diversos d’interès i també orientacions polítiques diferents.
Lògicament les normes sobre l’educació dels immigrants parteixen de
les normes dedicades a l’educació, i en aquest sentit la primera observació és
l’escàs interès de les CA per elaborar lleis educatives. Tan sols el País Basc té
una llei general sobre educació no universitària (Llei 1/1993, de l’Escola
Pública Basca), mentre que la resta de CA es conformen desplegant les lleis
bàsiques mitjançant decrets, fet que suposa no tan sols una mala tècnica jurídica sinó, sobretot, una marginació del Parlament respectiu i una reducció de la
legitimitat democràtica de la norma, perquè els decrets només els aprova el
govern, sense debat públic, mentre que l’aprovació de les lleis permet la participació de totes les forces polítiques acompanyades d’una discussió pública més
o menys intensa.
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Per definició, les normes autonòmiques estan obligades a concretar els
principis de la LOGSE en polítiques compensatòries per al tractament dels
alumnes amb n.e.e., i de la LOPEG per aconseguir que els centres públics i els
concertats escolaritzin en igual proporció aquests alumnes. A més, poden elaborar unes polítiques educatives pròpies per fer front a la incorporació tardana
dels immigrants o per buscar solucions més imaginatives per als centres escolars amb risc de marginalitat. El gran avantatge d’aquest tipus de competències
és que la llei bàsica de l’Estat assegura unes mínimes condicions iguals per a
tots i ofereix a les CA la possibilitat d’experimentar unes polítiques públiques
més efectives, segons les condicions i el caràcter de l’educació al seu territori.
No obstant això, ara veurem que les CA no han fet grans avenços en aquesta
línia, amb l’excepció basca, perquè no han concretat gaire els objectius generals de les lleis bàsiques i a penes han buscat solucions noves.
Al País Basc, el Decret 14/1997, d’admissió d’alumnes als centres
públics i concertats, desenvolupa la mateixa llei basca, ja esmentada, i dedica
les disposicions addicionals a les línies generals per al tractament dels alumnes amb n.e.e., que també regula amb més detall en el Decret 118/1998.
Seguint les orientacions de la LOGSE, preveu mesures positives per lluitar
contra la discriminació, generalment com a reforços per mantenir la qualitat
de l’ensenyament, en el marc d’una escola comprensiva i integradora. Alhora
aquest decret ha estat desenvolupat per altres normes subordinades. En conjunt, destaca l’atenció prestada als alumnes amb unes n.e.e. d’origen social,
fins i tot utilitzant expressament el terme d’«immigrants», ja en la mateixa
llei, i la insistència en l’obligació de tots els centres sostinguts amb fons
públics d’admetre els alumnes amb n.e.e. d’acord amb els criteris d’escolarització del Departament. Per evitar la segregació dels centres situats en
entorns desfavorits, permet una major elasticitat en les programacions d’aula
i en l’organització de grups, i promou que el professorat sigui el més adequat
per als problemes del centre. A més, una Ordre de 30 de juliol de 1998 sobre
alumnat amb n.e.e. derivades de situacions socials desenvolupa l’anterior
Decret i fa front de forma específica a l’escolarització tardana i al reforç lingüístic d’alumnes immigrants, i assumeix directament la necessitat de mesures de discriminació positiva. Entre aquestes mesures, és molt important la
preferència en l’oferta de places escolars en l’educació infantil que, al País
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Basc, és gratuïta des dels 3 anys. També preveu programes d’intervenció global en centres de mitjans socials desfavorits i inclou com a criteris per a la
seva determinació, la renda, la pertinença a grups ètnics minoritaris i a famílies de recent immigració.
A Catalunya, el Decret 72/1996, que estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres docents sostinguts amb fons públics, reprodueix i quantifica
els criteris de la llei bàsica per als supòsits de falta de places (proximitat del centre, renda etc.), però al mateix temps dóna molta força al suposat dret dels pares
a l’hora de triar un centre concret i debilita, per tant, la programació educativa.
No reprodueix la insistència de la LOPEG segons la qual els centres públics i els
concertats han d’escolaritzar per igual els alumnes amb n.e.e. i es limita a ordenar que cada centre reservi dues places per unitat o per grup per a possibles
alumnes amb n.e.e., una previsió que connectada amb el tractament que fa el
decret 299/1997, sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials, sembla referir-se tan sols a les n.e.e. derivades de les minusvàlues,
però no a les de causa social, on s’inclourien els immigrants. És doncs, una normativa que ignora els problemes de la concentració d’immigrants en algunes
escoles públiques i, fins i tot, ho afavoreix en preservar els centres concertats de
l’arribada d’immigrants amb l’argument del dret a la tria de centre. En els últims
temps, la difusió pels mitjans de comunicació d’aquesta discriminació entre centres públics i concertats, reforçada per la comparació amb alguns ajuntaments
que havia aconseguit un tractament més igualitari i a causa del ressò de la
Sentència del cas Girona, anteriorment esmentada, va conduir a l’aprovació d’una Resolució del Departament d’Ensenyament el 1999, que ha establert la reserva de 5 places per a alumnes amb n.e.e. en alguns centres d’algunes ciutats, amb
caràcter experimental i sense incloure cap centre de Barcelona.
A les Canàries, el Decret 12/1994 sobre l’admissió d’alumnes en centres
sostinguts amb fons públics segueix els criteris de la LODE, que s’aprofundeixen al Decret 23/1995 sobre educació orientativa per aconseguir el desenvolupament integral, la integració social i el respecte a la diversitat. Desenvolupat
per Ordre del 19 de maig del mateix any, preveu mesures compensatòries inspirades en la LOGSE per fer front a situacions i centres desfavorits (nuclis deprimits, famílies amb problemes). A més, l’Ordre de 7 d’abril de 1997, presta atenció a la diversitat de l’alumnat.
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Algunes CA passen per alt la consideració diferenciada dels alumnes
amb n.e.e. derivades de situacions socials o culturals i, per tant, les seves normes d’admissió es refereixen totalment o principalment als alumnes discapacitats. A la Comunitat Valenciana, el Decret 246/1991 sobre els drets i els
deures dels alumnes, es refereix a les mesures per compensar carències
socioculturals, principalment política de beques i possibles relacions dels
centres escolars amb d’altres de l’administració autonòmica. Dues ordres més
es refereixen als alumnes amb n.e.e., però sense contemplar les d’origen
social. El mateix passa a Andalusia, on el decret 72/1996 sobre admissió d’alumnes, regula l’escolarització dels alumnes amb n.e.e. desenvolupada per
Ordre de 16 de març, però no menciona els d’origen social. També a Galícia
el Decret 87/1995 d’admissió d’alumnes als centres públics i concertats,
segueix els criteris de la LODE, però sense fer referència als problemes d’origen social; que tampoc apareixen al Decret 320/1996, que desenvolupa la
LOPEG, encara que cal tenir en compte que la immigració a aquesta comunitat autònoma és molt reduïda.
Per a l’anomenat «territori MEC», les 10 CA que van assumir molt més
tard la competència sobre educació, el govern central va dictar el Reial Decret
299/1996, sobre educació compensatòria d’alguns col·lectius incloent-hi estudiants que pertanyin a minories ètniques o culturals. Es fixa especialment en la
distribució adequada entre els centres sostinguts amb fons públics i conté un
programa per lluitar contra l’absentisme escolar. Preveu ajudes per als transports i el menjador, en el cas de rendes baixes, i diversos programes d’atenció
educativa. El reial decret 366/1997, sobre el règim d’elecció de centre educatiu, afegeix als criteris de la LODE altres criteris complementaris, com la pertinença a família nombrosa, la minusvàlua física en germans o pares de l’alumne,
i d’altres circumstàncies que poden determinar els centres de forma pública i
prèvia a la selecció. L’Ordre de 26 de març del mateix any, desenvolupa el
decret anterior i encarrega a les comissions d’escolarització la tasca d’adoptar
mesures per escolaritzar els alumnes amb n.e.e. d’origen cultural i social i per
evitar la concentració, i permet la reserva de places.
Tant aquestes normes com les aprovades per les CA solen preveure,
amb diferents denominacions, equips psicopedagògics per al seguiment dels
alumnes amb n.e.e. i per a l’orientació del professorat. Segurament que aquests
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equips són adequats per complir la seva funció en relació amb els alumnes
amb minusvàlues o de conducta difícil, però resulten menys útils per als immigrants amb dificultats per seguir el ritme escolar, perquè es tracta de problemes
molt diferents.
Una qüestió particular es planteja a les CA amb dues llengües cooficials, especialment quan s’utilitza la llengua pròpia (català, euskera o gallec),
com a llengua normal de l’ensenyament. L’article 13 de la LOGSE estableix que
l’educació primària contribuirà a desenvolupar, entre d’altres capacitats, la utilització de manera apropiada de la llengua castellana i de la llengua oficial de la
comunitat autònoma, i les lleis autonòmiques tendeixen a difondre l’educació
en la seva llengua respectiva, cosa que ha estat avalada pel Tribunal Constitucional. Això pot significar una dificultat addicional per al nen estranger, especialment d’escolarització tardana, però en general a les CA han creat uns serveis educatius especials per reforçar l’aprenentatge de la llengua quan aquesta
és diferent al castellà. A Galícia, el Decret 79/1994 permet l’exempció de les
proves d’avaluació del gallec (però no de les classes), durant un any, prorrogable si hi ha una justificació, per als alumnes incorporats a l’ensenyament des de
l’estranger.

8. La multiculturalitat
Sota aquest terme se solen agrupar qüestions molt diferents, que
tenen a més un tractament diferent, perquè, mentre les expressions culturals
pròpiament dites són competència exclusiva de les CA, aquelles que afecten
la religió poden ser drets fonamentals la regulació dels quals correspon a
l’Estat. No obstant això, coincideixen vistes des de l’educació, a condicionar
l’autoestima i la integració dels alumnes que posseeixen una cultura diferent
a la majoritària.
L’ensenyament de la llengua materna dels nens immigrants es considera
unànimement molt important des del punt de vista dels pedagogs, no tan sols
pels avantatges professionals que això els pot aportar en un futur, sinó especialment per les millores que introdueix dins del nucli familiar i per l’autoestima
que proporciona a l’estudiant. Sembla ser que la majoria d’immigrants valoren
molt positivament la inclusió de l’ensenyament de la seva llengua en l’educació
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dels seus fills. Però, a més, la incorporació d’aquestes llengües al sistema escolar
comporta una certa obligació internacional.
La Convenció sobre els drets del nen de 1989 estableix que s’haurà de
difondre el respecte per la llengua de l’infant i l’Estatut Jurídic del Treballador
Migrant (Consell d’Europa, 1997) considera l’ensenyament de la llengua materna del treballador immigrant com un deure dels poders públics d’«organitzar,
tant com sigui possible, cursos especials per als fills dels treballadors immigrants, destinats a ensenyar-los la llengua materna per facilitar, entre d’altres
coses, el retorn al seu estat d’origen». A escala comunitària hi ha la resolució
sobre la diversitat cultural dels fills d’immigrants de la Comunitat Europea en la
qual el Parlament Europeu considera que és necessari que la Directiva del
Consell 77/486, relativa a l’escolarització dels fills de treballadors immigrants (d’Estats membres) també s’apliqui als fills de ciutadans de tercers països que resideixin legalment en la UE. El Parlament Europeu pretén promoure
l’ensenyament de la llengua materna dels immigrants sense deixar de banda la
llengua del país d’acollida, amb la finalitat d’afavorir-ne la integració. Alhora,
també reconeix la impossibilitat de l’aprenentatge de totes les llengües dels
immigrants i es demana als Estats membres que, d’acord amb les seves circumstàncies nacionals i sistemes legals, ofereixin una formació integrada en els
plans d’estudi de la llengua del país d’acollida i un ensenyament complementari en la llengua del país d’origen i que atengui les iniciatives d’aquests estrangers per fomentar l’aprenentatge de la seva llengua materna.
En aquesta línia, Espanya té un acord firmat amb el Marroc (Conveni
de Cooperació Cultural entre Espanya i el Marroc, de 14 d’octubre de 1980)
l’article 4 del qual diu que el govern espanyol facilitarà l’ensenyament de la
llengua àrab als alumnes marroquins escolaritzats en centres primaris i secundaris espanyols. Però la impressió general és que l’ensenyament de la llengua
materna dels immigrants no s’ha considerat seriosament. En alguns municipis
o centres escolars s’ha arribat a acords amb associacions culturals estrangeres
o amb ONG per fer classes en horari extraescolar, però semblen molt minoritaris els centres que han arribat a incorporar aquest ensenyament com a assignatura regular.
La religió encara és, per a molts pobles, inclosos alguns d’europeus, un
element d’identificació col·lectiva de primer ordre, però a Espanya hi ha lliber-
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tat religiosa. L’article 27.3 CE estableix que «els poders públics garanteixen el
dret que assisteix els pares perquè els seus fills rebin la formació religiosa i
moral d’acord amb les seves pròpies conviccions» a partir del reconeixement
de la llibertat ideològica i religiosa que conté l’article 16 de la mateixa Constitució. No obstant això, el mandat de l’article 27.3 CE no és un dret absolut, com
ha dit l’STS de 24 de juny de 1994, perquè entre altres coses, els poders públics
no poden garantir que en tots i cadascun dels punts del territori nacional hi
hagi centres adaptats a les múltiples concepcions ideològiques.
La Llei Orgànica de Llibertat Religiosa, de 1980, estableix que els
poders públics adoptaran les mesures necessàries per facilitar la formació religiosa als centres docents públics. En aquest sentit, la LODE reconeix que els
pares tindran dret a què els seus fills rebin aquella formació religiosa i moral
que estigui d’acord amb les seves pròpies conviccions, i reconeix el dret de
tots els alumnes a què la seva llibertat de consciència i les seves conviccions
religioses i morals siguin respectades. D’altra banda, la disposició addicional
segona de la LOGSE estableix que l’ensenyament de la religió s’ajustarà als
Acords d’Espanya amb la Santa Seu i les altres confessions. El Reial Decret
2438/1994, de 16 de desembre, que regula l’ensenyament de la religió en el sistema educatiu, estableix que «l’Estat, tenint en compte les creences religioses
existents en la societat espanyola, establirà, en el seu cas, acords o convenis de
cooperació amb les esglésies i confessions que, per l’àmbit i nombre de
creients, hagin aconseguit un arrelament notable a Espanya». En aquest sentit
destaquen els Acords amb la Santa Seu de 3 de gener de 1979 sobre ensenyament i cultura, on es preveu l’ensenyament de la religió catòlica a tots els
nivells docents i s’equipara a la resta d’assignatures, a pesar de no ser de caràcter obligatori, fet que ha estat provocant polèmiques sobre l’ensenyament de la
religió. Però ara ens interessa destacar els acords amb les altres confessions que
puguin tenir incidència en les poblacions d’immigrants. Aquests acords s’han
firmat amb les confessions evangèliques, israelianes i islàmiques, i han estat
aprovats respectivament per tres lleis de 1992. Aquestes lleis garanteixen als
alumnes, als seus pares i als òrgans escolars de govern que ho sol·licitin, l’exercici del dret dels alumnes a rebre ensenyament religiós (evangèlic, israelià i islàmic) als centres docents públics i privats concertats, en els nivells d’educació
infantil, primària i secundaria. Però en realitat, la instrumentació d’aquestes nor-
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mes sembla que estigui molt retardada davant dels problemes pràctics de la
seva aplicació.
Altres dificultats per a la integració dels alumnes immigrants estarien en
determinats aspectes de la multiculturalitat que han anat sent assumits progressivament pel sistema escolar, com el respecte a festes religioses diferents de les
oficials, l’atenció a la distribució d’aliments rebutjats per altres religions o als
menjars en hores especials (Ramadà), etc. Segurament, és més difícil excloure
de l’educació idees i tòpics d’altres pobles, especialment d’origen africà o llatinoamericà. Les CA estan duent a terme un control dels llibres de text per assegurar que no reprodueixen idees racistes, xenòfobes o contràries al respecte a
d’altres cultures, però el mateix mètode de control es posa en dubte.
En algunes CA s’han adoptat iniciatives positives de molt diferent tipus
i abast, però unides per la recerca del respecte a la diversitat. A Andalusia,
l’Ordre de 10 de gener de 1992 concedeix subvencions, destinades als ajuntaments, per promoure la integració social i cultural dels immigrants. A més,
l’Ordre de 26 de maig de 1994 estableix el programa educatiu «Viure junts», per
promoure l’educació intercultural, centrat en el poble gitano però fent referència a d’altres ètnies minoritàries. La difusió de cultures dels immigrants i minories ètniques entre tots els estudiants ha estat perseguida per l’Ordre de 19 de
desembre de 1995, que marca les pautes perquè l’«Educació en Valors» sigui
inclosa en els plans d’estudi i en els currículums. A les Canàries, s’ha aprovat
també una Ordre de 1997 sobre atenció a la diversitat de l’alumnat, i és molt
possible que a d’altres CA s’hagin portat a terme iniciatives semblants.

9. Les perspectives de la nova llei
Ja hem dit que la nova Llei Orgànica 4/2000, de l’11 de gener, sobre
els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social no
canvia la regulació del dret a l’educació bàsica dels nens i joves estrangers, perquè el Reglament de 1996 ja l’ampliava també als fills de famílies en situació
irregular, en aplicació dels tractats internacionals i de la mateixa Constitució.
De totes maneres, a més de corregir la LOE de 1985, la nova llei representa un
avenç pel mateix fet d’elevar la regulació vigent al rang de llei, que en facilita el
coneixement i l’eficàcia, especialment per a l’administració educativa, i segura-
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ment també representa un progrés per la claredat amb què expressa la igualtat
dels immigrants amb els ciutadans en el dret a l’educació, inclòs el sistema de
beques i de títols. Però la influència de la nova llei sobre l’educació serà sobretot indirecta perquè la millora de la situació general dels immigrants i de les
possibilitats de la seva integració social repercutirà en una millor inserció en el
sistema educatiu. L’ampliació dels de seus drets i la disminució de l’arbitrarietat, la tendència a facilitar una permanència amb els permisos de treball i de
residència, les possibilitats de la regularització i disminució de les causes d’expulsió i, en definitiva, el reconeixement d’una situació digna per a les persones
que han immigrat a Espanya tindrà segurament uns efectes positius en l’educació dels seus fills.
D’altra banda, la nova llei dels drets dels estrangers reconeix amb més
claredat i potència les funcions de les CA en els àmbits en què tenen competències, com ara l’educació, i, lògicament, això ha de portar a un major
interès de les institucions autonòmiques en la resolució dels problemes específics de l’ensenyament. Però també les competències de les CA, i parcialment
dels ajuntaments, en matèria d’habitatge i d’urbanisme (recordem la importància de la concentració de població immigrant per a la distribució correcta dels
alumnes a les escoles), sanitat, assistència social, cultura, etc. han de repercutir a
l’hora d’aplicar unes polítiques públiques que millorin la situació de les famílies immigrants i que novament influeixin de forma indirecta en el rendiment
escolar dels alumnes.
De totes maneres, hi ha un punt de la llei que pot tenir un efecte molt
més directe sobre l’educació, concretament sobre algunes escoles concertades
que eviten les polítiques d’equilibri entre estudiants autòctons i immigrants a
través de pràctiques sibil·lines, com la mala informació que es dóna als pares, la
realització d’activitats complementàries de pagament en hores inconvenients,
etc. Es tracta de la clàusula antidiscriminatòria continguda en l’article 21, inspirada en els tractats internacionals i, més concretament, en la Convenció sobre
totes les maneres de discriminació racial (ONU, 1965). La clàusula parteix d’una definició de la discriminació, a l’efecte d’aquesta llei, com qualsevol tipus
d’acte que, basat en criteris de raça, de color o d’origen nacional, produeixi l’efecte de limitar l’exercici dels drets reconeguts en condicions d’igualtat, en els
àmbits polític, econòmic, social i cultural. A continuació, diversos paràgrafs del
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mateix article tipifiquen, amb caràcter exemplificador i obert, una sèrie de conductes que es consideren discriminatòries; aquestes conductes inclouen des de
les actuacions de funcionaris encarregats d’un servei públic, fins a les conductes dels particulars que imposin il·legítimament condicions més oneroses als
estrangers, i especialment per als empresaris que practiquin l’anomenada discriminació indirecta. Un dels apartats considera actes de discriminació:
«Tots aquells que imposin condicions més oneroses que als espanyols, o
que impliquin una resistència a l’hora de facilitar a un estranger béns o serveis
oferts al públic, només per la seva condició o per pertànyer a una determinada
raça, religió, ètnia o nacionalitat».
Alhora, l’apartat següent fa referència a un tipus de conducta semblant
en relació concreta amb l’educació, entre d’altres drets. Totes aquestes discriminacions constitueixen infraccions molt greus que la llei sanciona amb una multa que va des de un fins a deu milions de pessetes.

10. Últimes reflexions
Inicialment, el dret a l’educació dels immigrants es limitava als residents,
però, en els últims anys, ha estat reconegut en la seva veritable dimensió constitucional i inclou tots els nens i joves en edat escolar, al marge de la situació legal
de les seves famílies, un tractament que ha recollit amb claredat l’article 9 de la
Llei Orgànica dels drets dels estrangers, del 2000. Per tant, legalment es reconeix
el dret de «tothom» a l’educació bàsica i gratuïta que la Constitució estableix
com un dret fonamental. Però no n’hi ha prou amb el reconeixement de la igualtat en l’accés a l’educació, perquè la situació social i cultural de molts immigrants (no de tots), així com la de nens espanyols en situacions desfavorides, els
dificulta el progrés normal dels cicles educatius. L’establiment de mesures per
compensar les dificultats es basa en el principi social de la mateixa Constitució
que, tant en educació com en altres drets, estimula els poders públics perquè eliminin els obstacles que s’oposin a la igualtat real i efectiva.
El principal problema escolar que ha sorgit aquests anys ha estat la concentració artificial d’alumnes immigrants en algunes escoles públiques, perquè a
la concentració natural de la immigració en alguns barris, s’afegeix la fugida dels
alumnes autòctons a altres escoles sense immigrants, generalment concertades.
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D’aquesta manera s’inicia un procés de segregació, ja des de l’escola que, a més,
pot significar la guetització d’alguns centres escolars. La Llei Orgànica d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE) de 1990, i la Llei Orgànica de la
Participació, Avaluació i Govern dels centres docents (LOPEG), de 1995, han
establert vies per a la resolució d’aquest problema, han fixat els mateixos criteris
de matriculació per als centres públics que per als concertats i han possibilitat
l’establiment de polítiques compensatòries. En realitat, aquestes lleis no es refereixen expressament a alumnes immigrants, sinó als «alumnes amb necessitats
educatives especials» derivades de les seves condicions socials o culturals desfavorides, i inclouen tant immigrants com autòctons que es trobin en aquesta
situació.
La distribució de competències educatives del nostre sistema autonòmic
únicament reserva per a l’Estat l’aprovació de les lleis bàsiques de línies generals, i atribueix a les comunitats autònomes el poder d’aprovar les lleis que
desenvolupin aquelles bases, els reglaments que concretin les lleis i tota la gestió
del sistema escolar. Les CA han dut a terme un exercici desigual d’aquesta competència: mentre que el País Basc compta amb una llei general d’educació i amb
uns reglaments específics per als alumnes amb necessitats educatives especials, i
fixa mesures per als alumnes immigrants, altres CA únicament han elaborat
reglaments sense aprovar la llei prèvia que correspon al Parlament, i han dedicat
una atenció desigual a la formació dels alumnes amb més dificultats.
Aquestes deficiències poden ser l’origen dels notables desequilibris en
el repartiment d’alumnes immigrants entre les escoles públiques i les concertades, a causa de la falta d’unes polítiques públiques que desenvolupin els criteris
socials de les lleis bàsiques de l’Estat. De vegades, les administracions i els mateixos centres concertats justifiquen que desenvolupin els criteris socials de les
lleis bàsiques de l’Estat. De vegades, les administracions i els mateixos centres
concertats justifiquen aquesta absència basant-se en el dret dels pares a l’elecció
del centre docent per als seus fills, ja que aquest dret no existeix en un sentit
estricte. La Constitució únicament reconeix el dret dels pares a escollir aquella
formació religiosa i moral per als seus fills que estigui d’acord amb les seves pròpies conviccions i, com a corol·lari, el dret a triar entre una escola pública o privada. Però la matriculació en els centres concertats està assimilada a la dels centres públics, perquè tots dos tipus són finançats pels poders públics. L’article 53
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de la LODE no admet cap dubte («L’admissió d’alumnes en centres concertats
s’ajustarà al règim establert per als centres públics» i la LOPEG concreta la
mateixa obligació per part dels centres públics i dels concertats per atendre als
alumnes amb necessitats educatives especials. En realitat, la sol·licitud perquè
els fills es matriculin en un determinat centre públic o concertat és una preferència («un interès legítim», es diu en termes jurídics), que està subordinada als
criteris de planificació educativa i a les mesures compensatòries que fixi l’administració autonòmica.
L’educació dels immigrants presenta altres problemes característics, com
la incorporació tardana al sistema escolar, que s’ha incrementat en els últims
anys a causa del desenvolupament del reagrupament familiar i pot llastar tota la
resta del cicle educatiu, la dificultat addicional per a l’aprenentatge de les llengües oficials de les CA, i el xoc amb les idees culturals dominants, que se sol
abordar a través de les tècniques de la multiculturalitat. L’Estat i les CA i, a una
altra escala, els municipis i les ONG, tenen unes tasques importants i difícils en
tot aquest àmbit, que segurament es podran abordar amb major eficàcia a partir
de la nova llei dels drets dels estrangers, aprovada el gener del 2000. De la resolució d’aquests problemes, no tan sols en depèn la integració social dels immigrants, i per tant la convivència de tots, sinó la mateixa vigència dels principis
democràtics, que es fonamenten, com diu la Constitució, en el respecte a la dignitat de totes les persones.
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III. Desigualtat social,
diversitat cultural i educació
Francesc Carbonell
Professor de Pedagogia de la Universitat de Girona i
Director del Màster en Exclusió Social i Diversitat Cultural
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Síntesi del contingut
Els importants canvis tecnològics i socials viscuts en les últimes dècades
han provocat unes profundes transformacions en les societats del nostre entorn.
Un d’aquests canvis socials ha estat la multiplicació de la diversitat cultural dels
seus components, una diversitat que, de vegades, és utilitzada com a legitimació
de l’exclusió social que pateixen determinats col·lectius minoritaris, entre ells,
molts dels immigrants que procedeixen de països empobrits d’altres continents.
El creixement del nombre dels membres d’aquests col·lectius, que segons
l’opinió de gairebé tots els experts, continuarà augmentant, ha plantejat nous
problemes (alhora que n’ha desenterrat d’altres, no tan nous, referits a l’exclusió
social del col·lectiu gitano), pel que fa a les relacions entre educació, exclusió
social i diversitat cultural.
A una inicial constatació que hi ha una falta de marcs teòrics consolidats
i de models d’intervenció ajustats a l’ara i l’aquí, l’article apunta la necessitat de
prendre un cert distanciament davant dels problemes educatius i socials que
planteja aquesta multiculturalització i aquesta exclusió social creixents en la
nostra societat, que ens permeti distingir les causes de les disfuncions dels seus
símptomes. Es requereix el discerniment necessari perquè les qüestions urgents no
ens facin oblidar les importants.
En aquest sentit, l’article pretén aportar algunes reflexions sobre alguns
punts bàsics en opinió de l’autor:
a) El repte educatiu més important no seria aconseguir l’acceptació de la
diversitat cultural en si mateixa, sinó com educar les actituds i les conviccions
perquè no s’utilitzi aquesta diversitat cultural com a legitimació de l’exclusió
social. No es tractaria de posar l’accent en la diversitat i l’hipotètic enriquiment
que comporta, sinó en el fet de ser iguals en dignitat i en drets.
b) Es fa indispensable una implicació de tota la comunitat educativa i la
voluntat explícita dels responsables de les administracions perquè la labor
dels centres educatius en aquesta educació intercultural i contra l’exclusió
pugui tenir alguna possibilitat d’èxit.
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c) És urgent acabar amb les aproximacions paternalistes equívoques o
folklòriques a aquests temes, que ofeguen i amaguen els objectius fonamentals
amb un simulacre de relacions interculturals, festes i rituals descontextualitzats
i buits de referents i de sentit.
d) Cal reconsiderar i elaborar de forma operativa el concepte d’integració. S’ha de
veure com un procés d’alliberació col·lectiva dels mecanismes vigents d’exclusió social, que ens implica a tots, excloents i exclosos, un procés que han d’iniciar els membres del grup majoritari, que són els que disposen del poder i dels
recursos per fer-ho.
Els objectius fonamentals d’una educació cívica, intercultural i emancipadora seran, doncs, els processos d’ensenyament de les habilitats personals i
socials necessàries per aconseguir aquesta integració, per gestionar els inevitables conflictes quotidians que emergiran, i per modificar actituds i actuacions en
la línia d’una implicació personal més gran en la lluita contra tota forma d’exclusió social i en pro de la solidaritat.

1. L’estat de la qüestió
Un dels documents més importants d’aquesta dècada que ja acaba, pel
que fa a l’anàlisi del fet educatiu, i més específicament encara pel que fa a les
seves expectatives de futur, és l’anomenat «Informe Delors». Elaborat per a la
UNESCO per la Comissió Internacional sobre Educació per al Segle XXI, aquest
informe planteja els reptes i les prioritats a tenir en compte en el nou segle.
Utilitzant un afortunat símil arquitectònic, s’afirma que els quatre pilars sobre
els quals s’ha de fonamentar l’educació del segle vinent són: aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a viure junts i aprendre a ser.
Posar en un mateix nivell d’importància aquests quatre objectius adquireix una significació especial, ara i aquí, en unes societats postindustrials que,
progressivament i com a conseqüència de l’increïble desenvolupament de les
tècniques de la informació i de la comunicació, es troben immerses en processos de complexificació creixents. I més, si tenim en compte el fet paradoxal
que aquest major desenvolupament tecnològic ha col·laborat –o almenys no ho
LA IMMIGRACIÓ ESTRANGERA A ESPANYA. ELS REPTES EDUCATIUS ■

101

ha impedit– en el fet objectiu que es faci encara més ample i profunda la fractura entre riquesa i pobresa entre els integrats i els exclosos, en lloc d’aconseguir el desitjable efecte contrari.
Per tot això, aquestes societats de la «tercera revolució industrial» no
només ha vist augmentar en el seu si les desigualtats socials, sinó que han vist
créixer noves formes de desigualtat i d’exclusió social relacionades amb l’augment de la diversitat cultural dels seus membres, a causa, principalment, de les
migracions internacionals.
Efectivament, els profunds canvis tecnològics als quals ens hem referit, i
que hem viscut principalment en les tres últimes dècades, estan facilitant i estimulant els desplaçaments d’una punta de món a l’altra. No tan sols de les mercaderies i dels recursos, sinó també de les idees, de les imatges, dels missatges... i
de les persones, en ocasions gairebé alienades pel desig de viure en aquells paradisos del consum compulsiu que ofereixen les seductores imatges de la publicitat i els mitjans de comunicació massius que avui es difonen per tot el planeta.
En part és per aquesta raó que no emigra el més pobre, ni el que passa
més fam, ni el més necessitat, com normalment es continua creient. Per poder
emigrar cal haver aconseguit un cert nivell de desenvolupament econòmic i
d’accés a la informació. Es podria dir, doncs, forçant una mica la semàntica i
amb el risc que sembli un joc de paraules, que l’objectiu fonamental, el motor
de la major part dels emigrants econòmics no es tant fugir de la pobresa com
anar cap a un benestar més gran per a ell i per als seus.
Aquest augment de la immigració i del multiculturalisme ha estat recent
i sobtat als països del sud d’Europa, per les causes polítiques, econòmiques i
socials conegudes per tothom. Així, si durant la dècada dels seixanta, Espanya,
Grècia, Itàlia i Portugal encara tenien un saldo migratori negatiu (és a dir, era
superior la xifra dels que emigraven que la dels que immigraven, en una
diferència de 551, 435, 792 i 1.300 milers de persones, respectivament), a la
dècada dels vuitanta, aquests saldos ja eren tots positius (350, 268, 770 i 270,
també en milers de persones i en el mateix ordre).
Aquest canvi de tendència és probablement la raó de la generalitzada
convicció, molt repetida en els mitjans de comunicació, que Espanya ha passat,
en pocs anys, de ser un país d’emigrants a ser un país d’immigrants. Aquesta
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afirmació és precipitada i incerta, ja que, si és innegable que s’ha invertit la
tendència, hem de recordar també que encara són set els residents amb nacionalitat espanyola a l’estranger per cada immigrant extracomunitari resident a
Espanya, segons les estadístiques oficials de l’any 1996.
A més, res fa pensar que haguem tocat sostre, ni molt menys, en aquests
moviments migratoris cap al nostre país. Al contrari: tot sembla indicar que
aquestes immigracions s’incrementaran, i molt considerablement, en els pròxims
anys. Exposarem algunes referències sobre el fonament d’aquestes prediccions:
1. L’opinió de la pràctica totalitat d’especialistes sobre el fet migratori coincideix, en línies generals, amb aquesta frase que Bichara Khader ja va dir a
finals dels vuitanta: Cap barrera policíaca podrà fer de mur de contenció
dels nous fluxos migratoris en el Mediterrani. Si falta un desenvolupament econòmic a la riba sud que dissuadeixi els candidats a l’emigració,
que els retingui a casa seva, que els faci passar les ganes de marxar, de
fugir, assistirem en els pròxims decennis a una intensificació de les migracions. En els mitjans de comunicació veiem, dia rere dia, la dramàtica confirmació d’aquella predicció. Desgraciadament, el desenvolupament econòmic
a la riba sud, a l’Àfrica, no es produeix, sinó que, al contrari, la diferència
entre ells i nosaltres és, com ja sabem, cada vegada més gran.
2. També, a principis dels noranta, molts demògrafs, economistes i sociòlegs,
com Livi-Bacci, afirmaven textualment: Europa comet un greu error restringint la immigració, ja que la necessitarà. També tenien aquesta opinió els
experts catalans del Departament de Política Territorial de la Generalitat de
Catalunya, que l’any 1993 van manifestar que caldria importar 350.000 immigrants ens els pròxims 35 anys, només en aquesta comunitat autònoma. És a
dir, 10.000 cada any. La política actual de contingents, únic sistema d’accedir
com a treballador estranger extracomunitari a Espanya, s’ha quedat sempre
molt per sota d’aquesta xifra.
3. L’última referència, la més actual, correspon a l’informe econòmic de l’any
1998 del Banco Bilbao-Vizcaya. Els experts d’aquest banc encara van més enllà
en les seves previsions. Parteixen de la hipòtesi que és insostenible el nivell
de benestar actual comptant únicament amb la producció i les cotitzacions de
la població activa autòctona, ja que aquesta població disminuirà considerable-
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ment en relació amb la població passiva que, en canvi, creixerà. I afirmen textualment: avui dia hi ha un control rígid dels fluxos migratoris, amb un
contingent anual d’entrada de treballadors de 30.000 persones per any. Al
nostre país, la població estrangera representa l’1% de la població total,
segons el Cens de Població de 1991, davant del 6% de França, i per tant no
es pot esgrimir l’argument de la cohesió social o cultural per limitar la
immigració a Espanya. Un augment d’aquest contingent anual de fins a les
100.000 persones, mitigaria l’impacte negatiu derivat de l’escassesa de mà
d’obra que es preveu en algun moment de les pròximes dues dècades. Però
per disposar d’aquesta mà d’obra preparada i integrada, en el futur, es
necessita una política d’immigració a partir d’aquest mateix moment (...).
Aquesta situació (el dèficit de la població activa) no es resoldria, però es
mitigaria amb un contingent mitjà de 100.000 immigrants per any, repartits en uns 90.000 fins al 2020 i de 120.000 en endavant.
Com han ressaltat diversos economistes i demògrafs, aquestes previsions a llarg termini són bastant arriscades. De fet, el percentatge dels adults
que treballen amb contracte al nostre país és dels més baixos de la Unió
Europea (només un 42% de les dones en comparació amb el gairebé 80% de les
dones sueques, per exemple), i per aquest motiu un canvi important en les
polítiques socials, de protecció familiar, etc., podria alliberar unes reserves significatives d’aquesta població estadísticament inactiva. Però a curt termini, si
des d’avui se seguís la recomanació dels experts citats, l’any que ve s’haurien
multiplicat per tres els permisos de treball anuals i, si es mantingués aquest ritme, això podria implicar doblar la població immigrada actual en un període
aproximat de tres o quatre anys.
Ja es veu, doncs, que el creixement del multiculturalisme en la nostra
societat serà, amb tota seguretat, un tema de futur. No es fa gaire difícil imaginar la composició de les nostres escoles si d’aquí a tres o quatre anys es dupliqués la població estrangera immigrada. Encara que només fos per aquest motiu,
per aquesta dimensió futura, ja quedaria més que justificada la necessitat d’afrontar el repte d’habilitar el nostre sistema educatiu perquè dugués a terme
una educació per a la convivència intercultural, per al respecte a la diversitat i
per al rebuig de tot tipus d’exclusió social per raons ètniques o culturals.
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Dos dels pilars de l’educació del citat Informe Delors, aprendre a
conviure i aprendre a ser, adquireixen, doncs, una especial significació i
relleu en aquest context de creixent complexitat cultural i de desigualtat
social. Una complexitat cultural certament repartida de manera poc homogènia
al territori de l’Estat espanyol, amb fortes concentracions, a part de la comunitat de Madrid, especialment a les províncies costaneres del Mediterrani o limítrofes amb elles, unes zones en les quals sovint se supera la mitjana europea del
percentatge de ciutadans extracomunitaris en relació amb els autòctons.

2. La falta de models i de referents
Hem emfasitzat al final del punt anterior l’expressió autòctons, perquè
s’ha de reconèixer que, en algunes d’aquestes zones, i molt singularment a
Catalunya, amb el terme autòcton es designa, en molts casos, simplement al que
va arribar abans. Tres de cada quatre catalans, segons els censos oficials, o ells,
o els seus pares o els seus avis van néixer fora de Catalunya. Quan es diu que
algunes d’aquestes regions són terres de pas, no es diu tota la veritat: la veritat
és que són terres de pas, però també d’assentament. A més, quan es parla de
multiculturalisme i d’immigració, acostumem a oblidar un altre col·lectiu que va
immigrar al nostre Estat fa mig segle, i que continua sent culturalment diferent i
socialment desigual: el poble gitano. El nombre d’aquest poble, segons totes les
estimacions, supera el de tots els estrangers extracomunitaris junts.
Cal reconèixer, però, que hi ha un cert desconcert per part dels agents
socioeducatius davant d’aquestes relativament noves migracions internacionals,
derivat del fet que, ni resulta ser de gaire utilitat l’experiència professional anterior amb els membres de la comunitat gitana, ni es poden importar mecànicament experiències fetes en altres països amb una tradició més gran que nosaltres en l’acolliment de migracions extracomunitàries en aquest segle. L’experiència d’altres països, a més de ser difícilment acceptable, està, en ocasions,
més plena de fracassos que d’èxits.
Si s’intentés importar, per exemple, a Catalunya, l’experiència d’altres
països com la del Quebec, al Canadà, en l’organització de les classes d’acollida
per a adolescents d’incorporació tardana al nostre sistema educatiu, es farien
evidents les dificultats que això comportaria, ja que les realitats lingüística, social
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i política del Quebec són molt diferents de la catalana, molt més del que de
vegades es diu, encara que també sigui un territori bilingüe. I, fins i tot, les característiques de la immigració que rep. L’esforç d’adaptació d’aquestes experiències estrangeres a la nostra realitat, comporta de vegades tanta feina com crear
un nou model. Per això, sovint ens indiquen més aviat allò que no hem de fer, els
errors que no hem de cometre. Una indicació, certament, gens menyspreable.
Hem de reconèixer, a més, que aquesta falta d’experiència fa que encara
hi hagi poca reflexió consolidada i, per tant, un escàs marc teòric revalidat a
partir del qual poder construir uns models d’intervenció ad hoc. No és menys
cert que cada vegada són més els investigadors ocupats i preocupats per
aquests temes a les nostres universitats, però els mestres, els treballadors i els
educadors socials encara són operaris amb eines específiques escasses i també,
tot s’ha de dir, amb molt pocs recursos. Aquesta falta de models d’intervenció i
de referents teòrics s’ha substituït, com no podia ser d’altra manera, amb voluntarisme i improvisació, especialment per part de les associacions de solidaritat
amb els exclosos.
Aquest activisme voluntarista, indubtablement solidari i antiracista, va
elaborar, en la dècada dels vuitanta, discursos i valoracions que, en ocasions,
van ser una mica ingenus sobre aquest multiculturalisme i sobre el fet migratori
extracomunitari, aleshores encara incipient. Avui dia encara s’escolten aquells
cants a la tolerància, aquelles afirmacions que veien en la diversitat una gran
riquesa, i que consideraven gairebé una ofensa afirmar que la immigració
estrangera era un problema que s’havia d’abordar com a tal.
Però actualment aquells discursos només tenen predicament entre els
pocs que poden conservar aquella ingenuïtat –sovint combinada amb unes
bones dosis de paternalisme– o entre aquells teòrics allunyats de la realitat, que
practiquen un toreig de saló. Entre els professionals que s’hi han submergit,
aquestes valoracions es matisen cada vegada més, fins al punt d’afirmar que és
impossible aquest enriquiment mutu en el context social actual, ja que, perquè
sigui possible, es requereixen unes condicions prèvies i unes actituds socials
diferents de les actuals.
Hem de reconèixer que aquesta nova diversitat que malviu entre nosaltres, encara no és considerada per la majoria dels nostres conciutadans i con-
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ciutadanes com una gran riquesa, i que no ho serà fins que no aprenguem tots
a gestionar adequadament els problemes que comporta la convivència amb
aquesta nova diversitat i amb la desigualtat social que l’afligeix. Aquesta és una
qüestió crucial que reprendrem i ampliarem més endavant.

3. La diversitat cultural com a pretext i legitimació
de l’exclusió social
Davant de l’evolució de la conflictivitat en aquests nous contextos socials, fa l’efecte que, a causa de la inevitable lentitud amb què reaccionen les institucions, un cop més, no han estat elles, fins ara, les que han conduït els problemes, sinó que tots hi hem anat una mica a remolc. A més, s’ha de tenir en compte
que l’opinió pública comença a exercir una considerable pressió sobre els diferents grups polítics, que actuen i prenen decisions amb el fre de mà bloquejat
per la falta de models de què parlàvem anteriorment, i també per aquella pressió
i per la por dels costos electorals que puguin implicar unes polítiques de discriminació positiva envers determinats col·lectius minoritzats. Alguna de les valoracions sobre les causes dels mals resultats obtinguts en les últimes eleccions municipals per alguns grups polítics apunten cap a la seva actuació positiva i solidària
amb les minories excloses durant el període del seu mandat anterior.
Cal reconèixer sense acritud que, fins ara no hem actuat amb un encertada visió de futur, donant la importància que correspon a les actuacions preventives, ni tan sols en les ocasions en què era evident que es produirien conflictes, sinó que s’ha actuat, gairebé sempre, tant en els centres escolars com
fora d’ells, sota la pressió de la urgència i a remolc de la peremptorietat de buscar pal·liatius per als fets consumats.
Fa l’efecte que, en aquests temes, també es compleix aquella sentència
que afirma que si et preocupen en excés les qüestions urgents, corres el risc
de descuidar-te de les importants. Així, un dels principals dèficits que presenten moltes de les propostes d’educació intercultural existents és l’oblit reiterat
dels condicionants sociopolítics que la possibiliten o la impedeixen. Encara és
massa freqüent, com dèiem abans, la ingènua tendència d’alguns pedagogs a
creure, per sobre de tot, en l’enriquiment automàtic per se, que comporta la
diversitat, i en la força de la virtut de la tolerància per garantir la futura con-
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vivència i la pau socials. No s’adonen del perill que es corre de reforçar el racisme diferenciador i l’exclusió social amb aquesta actitud ben intencionada,
però, en el fons, gairebé sempre paternalista i etnocèntrica.
De manera que, des del nostre punt de vista, no hauríem de tractar
aquests temes com si el problema educatiu fos aconseguir l’acceptació de la
diversitat cultural en si mateixa, com sembla que es dedueixi de la major part
dels materials, propostes didàctiques i recomanacions pedagògiques sobre educació intercultural, cada dia més abundants. El problema educatiu central i que,
en molt poques ocasions s’aborda directament, és, certament, com identificar i
desactivar els prejudicis sobre els grups minoritzats, però, sobretot, com educar
les actituds socials necessàries perquè s’eviti la utilització d’aquesta diversitat
cultural com a pretext i legitimació de l’exclusió social que pateixen. Dit d’una
altra manera: el punt de partida i l’eix vertebrador de l’educació intercultural
que necessitem no ha de ser el respecte a la diversitat o el culte a la virtut de la
tolerància; sempre i en tot cas, el nucli central i recurrent del discurs ha de ser,
simplement, el fet de ser iguals en dignitat i en drets, la convicció inqüestionable que som molt més iguals que no pas diferents.
Probablement, perquè se sap de tant repetir-ho, oblidem que tots els
éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets; potser els lluentons de la diversitat cultural ens l’amaguen amb tota la seva brillantor i resplendor. Confonem la paraula diversitat (que no és el terme que significa el contrari d’igualtat) amb desigualtat. I aquí està, precisament, un dels perills més grans
de l’educació intercultural, ja que la insistència en l’acceptació de la diversitat
(cultural) porta implícita tàcitament, i gairebé sempre, una invitació a l’acceptació de la desigualtat (social) com una manifestació més, com una altra conseqüència natural de la diversitat cultural.
Són pobres perquè són diferents, i s’ha d’acceptar aquesta diversitat/desigualtat sense intentar fer-los com som nosaltres, ja que, en el fons,
aquesta diversitat ens enriqueix a tots, seria la caricatura del missatge que es
difon als mitjans de comunicació i a les escoles, amb un indubtable efecte tranquil·litzador de les nostres consciències, exculpant-nos de qualsevol responsabilitat, gràcies al fatalisme del plantejament.
Deia un antic adagi del món de l’educació:No hi ha res a l’intel·lecte que
primer no hagi passat pels sentits. No presenta cap dubte per als educadors la
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consideració que els sentits, la paraula i el raonament, són les eines bàsiques per a
qualsevol aprenentatge. Però el cert és que, si la diversitat és tan evident que solament s’ha de voler veure-la per descobrir-la i valorar-la (a través dels processos
cognitius associats amb aquell «primer pilar», aprendre a conèixer, del citat
Informe Delors), la igualtat no és alguna cosa tan evident, ja que no es pot percebre, ni es pot demostrat científicament que siguem iguals, ni tan sols és evident
que puguem arribar a veure’n la necessitat pel camí del raonament intel·lectual.
La igualtat dels éssers humans és una convicció, un axioma moral indemostrable, un punt de partida innegociable de la nostra civilització; i educar en
aquest convenciment i en els valors que s’hi associen, és una feina molt més difícil que la valoració de la diversitat o de la tolerància. Una feina que es vincula
molt més profundament amb els pilars aprendre a conviure i aprendre a ser,
possiblement els dos pilars amb menys tradició escolar, amb menys models i
mètodes d’ensenyament-aprenentage. Amb més dificultats per als professionals,
també, en la seva transmissió i educació, ja que hi ha una maduresa, un saber
conviure i un saber ser, presents i consolidats en el mateix educador. Perquè,
com sabem, aquests aprenentatges es transmeten molt més eficaçment (o potser
només es transmeten) pels canals socioafectius i emocionals, per imitació de les
actituds de les persones que escollim com a model conductista. I en aquesta
transmissió, aquells auxiliars privilegiats dels aprenentatges, els sentits, la paraula i
el raonament, poden tenir un paper important però molt més secundari que en
els aprenentatges de conceptes, coneixements i habilitats manuals.
Aquesta és la raó per la qual en els currículums escolars se solen ubicar,
aquests temes relacionats amb els canvis d’actitud i amb l’educació en valors,
en els anomenats eixos transversals. És a dir aquells que, més que caracteritzarse per uns continguts conceptuals específics que cal ensenyar i aprendre, es
distingeixen pels seus continguts de procediment i, sobretot, d’actitud, pel fet
de ser més que assignatures, ja que com que precisament es tracta d’actituds i
de valors, han d’impregnar transversalment tot el currículum educatiu, i a més,
al llarg de tota l’escolaritat. No cal subratllar la dificultat pràctica de desenvolupar a les aules aquesta part del currículum, especialment si els professors no
han internalitzat, encarnat, ni fets seus, aquells valors que s’intenten transmetre.
Però, a més, perquè es pugui fer aquesta feina, més educativa que instructiva a les aules, s’ha de començar ja abans, en certa manera, fora d’elles. És
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cert que la resolució dels problemes de convivència social és una responsabilitat dels centres educatius, però no només d’ells. Han de concórrer un mínim de
condicions socials perquè sigui possible assumir aquesta responsabilitat. Fa falta una voluntat, una actitud i unes actuacions per part de la ciutadania, però
sobretot per part dels responsables de l’educació obligatòria, en la línia de
voler i de fer possible que es pugui educar ciutadanes i ciutadans lliures, dignes, crítics i solidaris. A més, aquesta voluntat s’ha de poder visualitzar en les
seves decisions i actuacions i no tan sols s’ha d’escoltar en els discursos i en les
reflexions teòriques. Si no es posen les voluntats i els mitjans necessaris, no ens
sembla lícit continuar culpant a l’escola i a l’institut de gairebé tots els problemes de convivència social.
És molt important, en aquest terreny de l’educació cívica i per a la convivència, mobilitzar tots els recursos i estratègies disponibles de la pedagogia
social. Planificar, per exemple (i ja comença a ser urgent), campanyes que causin impacte en els mitjans de més audiència, per canviar les actituds incíviques
dominants. Per exemple augmentant la convicció col·lectiva que la ciutadania
consisteix, molt sovint, en la disposició a posar els interessos de la comunitat
per davant dels interessos personals, quan això sigui necessari i possible. O bé
explicitant convincentment que són absolutament necessàries determinades
discriminacions positives per aconseguir una societat justa amb unes veritables
oportunitats per a la igualtat. S’ha de generalitzar la convicció que, si només
des de la igualtat és possible el diàleg, el diàleg intercultural només serà possible des del reconeixement d’una idèntica dignitat humana i d’uns drets cívics,
polítics i socials idèntics en l’altre. Sense aquesta feina col·lectiva de pedagogia
social a través de tots els mitjans, condemnem la labor dels centres educatius a
ser una bombolla desconnectada de la realitat.
En aquestes campanyes de pedagogia social s’ha de tenir en compte
que no serà suficient una educació que només tendeixi a la sensibilització i al
compromís per l’indispensable reconeixement legal d’aquesta igualtat. També
és indispensable sensibilitzar per aconseguir un reconeixement real d’aquesta
conciutadania en la vida quotidiana. Per això, l’objectiu no és simplement augmentar la informació dels alumnes o dels ciutadans. Ni tan sols incidir en la
seva formació. Hem de ser realistes pel que fa a les nostres possibilitats, però
utòpics en els nostres objectius, i el que hem de pretendre com a educadors és
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una transformació, en els nostres alumnes i conciutadans, que comporti la seva
implicació personal en aquests temes socials. Una presa de consciència real
sobre el fet que la lluita contra l’exclusió social no tan sols incumbeix als professionals de l’educació o dels serveis socials, sinó que tots ens hi hem de sentir
involucrats, i tots hem de buscar la coherència personal entre els principis que
defensem i les nostres actuacions quotidianes.
Estrictament parlant, la ciutadania no s’adquireix ni es pot regalar per
decret mitjançant un document de residència o de nacionalitat. Només s’adquireix realment quan és reconeguda en el dia a dia per la resta dels conciutadans. I aquesta acceptació de l’altre en condicions d’igualtat s’ha d’exterioritzar, materialitzar en actituds i actuacions concretes i visualitzables. També
aquesta exteriorització és part essencial d’aquest aprenentatge del saber conviure, que demana l’Informe Delors, amb els quals haurien de poder seguir
sent diferents, si així ho decideixen, però que cal que deixin de ser desiguals
pel sol fet de ser diferents.
Per totes aquestes raons hem de ser molt previnguts amb totes aquelles
actuacions en el terreny de les relacions interculturals que, com assenyalàvem
anteriorment, centren l’atenció en la diversitat, en el fet diferencial i, a més, gairebé sempre en els aspectes més folklòrics d’aquesta diversitat. Especialment si
tenen una intencionalitat educativa explícita o implícita. Amb aquest concepte
de la pedagogia intercultural, amb aquestes festes de la diversitat i de les setmanes interculturals (i també amb eslògans tan equívocs com: «som iguals,
som diferents», o «igualtat per viure, diversitat per conviure», etc.) molt
sovint, de vegades de manera involuntària i poc conscient, es contribueix decididament a augmentar la confusió, a amagar, a negar, el conjunt de relacions
conflictives, reals, de poder i de marginació, de dominació i de submissió existents entre el grup majoritari i els grups minoritzats. I aquesta negació és un
dels components més importants de la major part dels conflictes de relació
intercultural, i el nucli dur del currículum ocult amb què es transmet aquesta
ideologia en molts centres docents.
A més, i probablement sense pretendre-ho, amb aquest enfocament folkloritzant es col·labora a desviar l’atenció d’aquell objectiu educatiu fonamental: identificar i desactivar els prejudicis i els mecanismes i discursos legitimadors de l’exclusió. Amb aquesta manera superficial i estereotipada d’entendre
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la pedagogia intercultural, aquest objectiu educatiu fonamental, a la pràctica,
sempre acaba quedant ofegat, ocult, sepultat sota un simulacre de relacions
interculturals, consistent, en el millor dels casos, en un intercanvi d’elements
culturals (gastronòmics, musicals, artístics, literaris...) descontextualitzats,
momificats i buits de referents i de sentit.

4. La pedra angular: el concepte d’integració
Per tot el que hem afirmat en els punts anteriors ja es dedueix que
creiem que l’educació intercultural no és un objectiu pedagògic ni un conjunt de
continguts i d’estratègies educatives que s’hagin de tenir en compte exclusivament en aquells centres en què es matriculen alumnes procedents de les cultures
familiars minoritzades, ja siguin gitanes o estrangeres. Si un dels objectius fonamentals i condició indispensable, com afirmem, és aconseguir que els membres
del grup majoritari estiguin disposats a acceptar com a iguals els dels grups minoritzats, resulta evident que hauríem de prendre com a subjectes de l’educació
intercultural molt més a aquells (els del grup majoritari) que a aquests últims (els
del minoritari). I aquesta és una altra proposta de canvi d’estratègia que pensem
que és fonamental en l’educació per a la convivència intercultural.
Al principi, als anys vuitanta, en l’espai escènic de l’educació intercultural
només hi havia els immigrats i els membres de les associacions de solidaritat.
Molt aviat es va veure clarament que també havien de pujar a l’escenari la resta
de conciutadans, ja que, d’una manera o d’una altra, aquesta nova realitat social
ens implicava a tots. Es deia, i se segueix dient, que l’educació intercultural no
s’havia de practicar només en els centres en els quals hi ha nens i nenes de les
minories culturals minoritzades. I és cert, però no és més cert que, en aquest
espai escènic, el canó de llum, el focus principal que destaca el protagonista amb
un cercle lluminós en la foscor de l’escenari es continua dirigint cap al diferent,
cap a l’altre, cap a l’estranger, cap a l’immigrat, mentre que la resta dels actors i
comparses estan presents però fora del focus, en la fosca penombra blava.
La nostra proposta consisteix a començar enfocant, adreçant la nostra
atenció educativa preferent, sobre els membres del grup cultural majoritari.
Som nosaltres, i només nosaltres, els que tenim i podem exercir el poder (des
de, per exemple, el petit «poder» quotidià de prendre decisions o d’utilitzar tots
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els serveis públics, fins a l’exercici del poder real i efectiu als diferents nivells,
econòmic, social i polític, participant –només és un altre exemple– com a electors o com a elegibles en els sufragis democràtics). Encara que només fos per
aquesta important raó, ens sembla evident que és a nosaltres, als membres del
grup majoritari, a qui correspon posar en marxa el procés, disposar els recursos
necessaris per poder iniciar aquells canvis d’actitud mínims que es requereixen
com a conditio sine qua non perquè puguin tenir lloc unes relacions interculturals basades en la igualtat. Hem de començar creant les condicions mínimes
per al diàleg, i això inclou trencar les inèrcies simplistes i immobilistes dels que
creuen que només es tracta que ells s’adaptin.
Això implica estar disposat a molt més que a conèixer i a respectar uns
costums i unes tradicions que ens poden semblar exòtics, implica també estar
disposats a compartir tant els privilegis de què ens beneficiem en exclusiva,
com la pobresa dels altres; en definitiva, a compartir realment el poder i a fer
una autèntica i possible igualtat de drets i d’oportunitats entre els éssers
humans que conviuen en una societat determinada. Això, probablement, no vol
dir res més que estar convençuts de la igualtat de tots els éssers humans, i estar
disposats a practicar realment la democràcia.
De la nostra crítica a aquella educació intercultural que hem qualificat
de folklòrica, no s’ha de deduir que no s’hagi de fer cas, o que no s’hagi de
prestar atenció, en els centres educatius, a la diversitat cultural i a les seves
manifestacions. Creiem que s’equivoca el professor que es passa al pol oposat i,
en un atac d’antiracisme, afirma sense complexos: per a mi tots els alumnes
són iguals i per tant, els tracto a tots de la mateixa manera, sense fer cap
distinció entre ells. Fins i tot el nostre ordenament educatiu actual ens prohibeix adoptar aquesta actitud. El veritable objectiu de l’educació (i també de l’educació antiracista) no és que s’acabi tractant a tots els alumnes d’igual manera, sinó precisament que se’ls tracti de manera diferent i particular. A tots i
cadascun, segons les característiques individuals. I l’element cultural familiar és,
sens dubte, una variable educativa que hem de tenir en compte.
Hem de respectar totes les persones, la llibertat i les conviccions de tothom, i aquest respecte ha de ser compatible amb la discrepància en les idees o
amb el desacord sobre algun dels seus costums o algun dels seus punts de vista. Pot ser que trobem inacceptable un costum determinat, però això no ha
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d’implicar un rebuig de tots els seus costums, ni considerar-los uns éssers inferiors indignes del nostre respecte a aquells que mantenen aquell costum.
Creiem que, com a educadors, hem d’afavorir una actitud crítica en relació amb
les manifestacions culturals, els costums i les tradicions. No tenim cap dubte en
relació amb això, però aquesta actitud crítica s’ha de manifestar tant cap als
costums dels grups minoritzats com als del grup majoritari, naturalment. I el
nostre etnocentrisme no ens ha d’impedir veure les nostres xacres culturals,
que no són poques, a base de subratllar les de l’estranger.
Creiem que no hem de valorar mai els productes culturals per sobre
dels seus productors, però això no ha de representar cap obstacle perquè es
faci visible aquesta acceptació i aquest respecte a l’altre, a la seva llibertat i a les
seves opcions. I una manera de fer-ho, de visualitzar aquest coneixement i,
sobretot, aquest reconeixement, es pot manifestar tenint en compte aquesta
diversitat cultural en la decoració del centre educatiu o del centre cívic, en la
disponibilitat a participar en la celebració de les festes pròpies del col·lectiu
minoritzat, en la qualitat dels rituals quotidians de relació interpersonal (salutacions, frases de cortesia, esforç en el respecte i en la pronunciació correcta dels
noms i dels cognoms, etc.), en la valoració de les llengües d’origen, en el respecte a les confessions religioses, etc.
L’única limitació en aquesta actitud d’obertura i de diàleg haurien de ser
les agressions a les persones i a les normes fonamentals de convivència. No obstant això, és necessària una certa flexibilitat en l’aplicació d’aquestes normes que
van ser pensades per ser aplicades a una societat molt més uniforme des del punt
de vista cultural, contemplant el que podríem denominar com a atenuants culturals a determinades conductes que valorem com a incorrectes des del nostre punt
de vista. Unes normes que, d’altra banda, s’hauran de fer prevaler i acatar per part
de tothom naturalment, mentre no disposem d’unes altres de noves, degudament
consensuades, si és que creguéssim que convé modificar-les. Perquè el compromís
intercultural també obliga, si és sincer, a estar disposats a revisar i a renegociar, si
calgués, aquestes normes fonamentals de convivència, en funció del nou context
multicultural, perquè tothom pugui sentir-les com a seves i necessàries.
Per tant, si es dóna per descomptat que el que pretén una educació
intercultural, en últim terme, és aconseguir una societat integrada, sense exclosos ni conflictes greus de convivència, capaç de respectar la diversitat cultural
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de tots els seus membres, capaç de fer compatibles la llibertat de les persones
amb el respecte oportú a les normes comunitàries i legals, qualsevol proposta
d’educació intercultural no pot obviar definir de manera unívoca i explícita
què entén per integració. Esbossem unes reflexions amb la intenció d’ajudar
en aquesta feina de clarificació d’aquest concepte, que apareix amb un relleu
especial cada vegada que ens referim a aquests temes, i que cada cop resulta
menys concís i més equívoc el seu significat.
Creiem que, en primer lloc, no s’ha de cometre l’error de prendre la part
pel tot, com acostuma a passar quan, en referir-nos a la integració de les minories
culturals, només ens fixem en els aspectes culturals i no tenim en compte les
interaccions entre les dimensions cultural, política, econòmica i social. Segons
diversos estudis realitzats, quan s’aconsegueix l’aculturació d’un grup minoritzat
(per exemple, quan un col·lectiu d’adolescents gitanos es passen a la cultura
paia), sense que aquest grup aconsegueixi una acceptació, una inserció real dins
del grup majoritari, es produeix un efecte d’anomia, és a dir, de pèrdua de normes socials, de referents i de valors, que té unes greus conseqüències per a la
integritat emocional de l’individu i per a una adequada relació amb els altres. El
procés d’aculturació, que a més és un camí sense retorn, fa que deixin de tenir
sentit, que no es respectin les normes ni l’autoritat del col·lectiu d’origen que ja
no se sent com a propi. Però d’altra banda, la no acceptació social dins del grup
majoritari, la frustració de sentir-se rebutjat després de l’esforç d’aculturació realitzat, fa que tampoc no siguin acceptades les seves normes. El resultat, doncs, sol
ser la inadaptació social, l’agressivitat, la delinqüència, etc.
Considerem molt perillosa la confusió actual que regna en la major part
dels centres de secundària, en relació amb què vol dit integrar els adolescents,
per exemple, d’origen marroquí, acabats d’arribar. Si se’ls aconsegueix europeïtzar pel que fa als esquemes de conducta, de llengua, de valors bàsics, etc.
fins al punt que percebin la seva cultura com a retardada, poc atractiva i gairebé menyspreable, i no aconseguim, alhora, que tinguin les mateixes oportunitats socials i laborals que un jove amb cognoms autòctons, correrem un cert
risc de tenir problemes molt semblants als quals ja s’enfronta la policia en els
suburbis i barris de les grans ciutats europees. Un cop més, i amb conseqüències que poden ser dramàtiques, estarem confonent el que ens sembla urgent
amb el que realment és important.
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Una vegada més, ens trobem davant de la possibilitat de prevenir uns
problemes que tot indica que puguin ser greus i importants. No obstant això,
en aquests temes socials no hem avançat encara, ni tan sols en l’escassa proporció que sí que s’ha fet amb els temes ecològics, en els quals sembla que hi hagi
una consciència col·lectiva sobre el que ens juguem en un futur no gens llunyà.
La integració dels immigrants extracomunitaris i dels grups minoritzats es
confon massa sovint, com ja hem assenyalat, amb la seva obligació d’adaptar-se,
una adaptació que passa necessàriament per la submissió. Aquesta opinió, per
desgràcia molt generalitzada, influeix poderosament en la construcció de la ideologia i de les actituds i valors que es transmeten en els escoles. Tan és així que, a
través de l’anomenat currículum ocult, sovint es aquesta l’educació intercultural
real que s’està fent en els centres educatius, més enllà dels discursos i de les bones
intencions. Però la integració no és de cap manera, simplement aquesta adaptació,
sinó que, en certa mesura, té molt més a veure amb un procés que amb un punt
d’arribada. La integració és una forma d’alliberació col·lectiva dels mecanismes
d’exclusió vigents, que ens implica a tots –excloents i exclosos–, ja que com diu la
sentència: mentre hi hagi un sol esclau, ningú es podrà sentir lliure.
Per això, la integració s’ha de guanyar dia rere dia amb l’exercici, per
part de tothom, de la solidaritat i la voluntat de negociació, amb la lluita contra
tota forma d’exclusió i per una veritable igualtat d’oportunitats i de drets cívics
i polítics. Cal una voluntat, activa i inequívoca de les dues parts, per resoldre els
inevitables conflictes que provocaran la diversitat de valors i de costums, però
sobretot la desigualtat social i política. En el procés d’integració es tracta de
crear conjuntament un nou espai social, que estarà regit probablement per
unes normes noves, nascudes de la negociació i de la creativitat conjuntes dels
membres del grup majoritari i dels que pertanyen al minoritzat.
Integració, creativitat i negociació són, per tant, conceptes inseparables.
Per això, una manera de resumir els objectius fonamentals d’una educació cívica intercultural i emancipadora seria afirmar que són els processos d’ensenyament-aprenentatge d’aquesta convivència, d’aquesta negociació, d’aquesta creativitat conjunta, per aconseguir acabar amb l’injust determinisme actual que
condemna a la misèria, ja abans de néixer, a una gran multitud dels éssers
humans, i entre ells, també, encara que no sempre ho vulguem veure, a molts
dels nostres conciutadans.
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Síntesi del contingut
Els processos migratoris, l’arribada al nostre país de persones amb
escassos recursos econòmics i, aparentment, algunes diferències culturals destacables, tenen aspectes, components diferencials que cal tenir en compte, derivats
de l’edat, de l’etapa vital en la qual se situen. D’una manera especial per les
seves tensions i contradiccions, això passa amb els nois i les noies adolescents.
Assistim a l’arribada (per efecte de les polítiques de reagrupament o
per la necessitat legal d’estar en el país abans de la majoria d’edat per tenir
algun dret) de nois i noies preadolescents i adolescents, sense cap domini dels
idiomes que es parlen a Espanya, poc escolaritzats o escolaritzats en altres sistemes i llengües. D’altra banda, el manteniment dels i de les adolescents immigrants en el sistema escolar fins als 16 anys provoca contradiccions en la família i en l’escola.
Viuen fortes tensions a causa d’una desculturalització i d’una crisi en la
construcció de la seva identitat, així com de les contradiccions entre la cultura
familiar d’origen i les formes culturals adolescents actuals. L’escolarització ha
anat generant segones generacions molt europeïtzades quan arriben a l’adolescència. La socialització entre iguals i la pressió de grup pròpia dels adolescents també els afecta a ells i apareixen conductes dissocials per associació amb
els adolescents amb dificultats socials del barri. Al final d’aquesta adolescència,
els processos d’emancipació xoquen amb l’eterna dificultat per accedir al mercat laboral.
No es tracta, però, d’un únic col·lectiu uniforme. Juntament amb les seves
diferències com a persones o grups socials, s’han de considerar en tres situacions
diferents. D’una banda, hi ha els nois i les noies que van néixer aquí, que han
madurat, han crescut i han estat més o menys escolaritzats, i que ara han arribat a l’adolescència. Són nois i noies que en diferents moments de la seva infància han vist alterat el seu entorn familiar per un procés migratori, i ja fa uns
quants anys que estan entre nosaltres. Encara són pocs, però representen un
futur molt pròxim. Comencen a formar això que anomenem segones genera-
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cions. Són el producte de la nostra escolarització, dels nostres processos d’integració o de rebuig que ara se’ns manifesten amb música, o soroll, adolescent.
En segon lloc hi ha els nois i noies que aterren en els nostres barris, a les
edats en què a Europa parlem d’adolescència. Per a ells i elles, implica assumir,
a aquesta edat, tots els canvis, les crisis i les obligacions d’adaptació del procés
migratori i de ser adolescent. Especialment els afectarà comprovar que els personatges de la seva edat no sembla que siguin iguals que ells, es dediquen a ser
adolescents, cosa que no era habitual en els seus llocs d’origen, que no estava
previst per les seves pròpies famílies. No tan sols aterren en un entorn desconegut i amb escasses eines per a un arrelament ràpid, sinó que també han de descobrir i assumir formes de ser fins ara estranyes al seu entorn.
El tercer grup el conformen els nois (poques vegades són noies, tot i que
depèn dels països i les cultures d’origen) que fan l’aventura migratòria sols, que
sense tenir encara 18 anys, ni familiars coneguts que s’encarreguin d’ells, apareixen als carrers de les nostres ciutats. En ells es poden donar tots els components dels anteriors, però profundament mediatitzats per l’acció individual d’emigrar, pels esdeveniments del seu itinerari, per les experiències de supervivència passades, pel tipus de separació o de ruptura amb les seves famílies. A les
contradiccions i xocs amb una realitat adolescent i jove, que d’una banda els és
negada i de l’altra imposada, se suma la seva «soledat», si més no legal.
Aquests nois i noies, aspirants a ciutadans per partida doble, més que
plantejar problemes nous, aguditzen, omplen el vas de moltes altres dificultats i
contradiccions que la nostra societat té per atendre de manera adequada els
seus adolescents. Destaquen d’una manera especial, les de l’escola secundària,
les de l’accés inicial al món del treball i les del desemparament que es produeix
pel fet de no tenir edat per decidir, per no ser altra cosa per a nosaltres que
menors d’edat. Són personatges als quals concedim tots els drets com a nens o
nenes i cap com a adults. La inadequació de la nostra legislació protectora i les
greus llacunes de les nostres polítiques d’infància porten a l’internament com a
resposta bàsica, o a considerar-los genèricament uns nous delinqüents juvenils
del carrer.
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Globalment, els nois i noies púbers afectats per processos migratoris
estan sotmesos a múltiples tensions. D’una banda, han de trobar sentit a si
mateixos en aquesta situació d’adolescència sobrevinguda, imposada. De l’altra,
han de resoldre els conflictes de fidelitat entre allò que els envoltava fins ara i el
que han descobert entre el món de les persones grans i el món modern, entre el
que els agradaria ser i el que els sembla que estan obligats a ser, entre el que
havien somiat trobar i el que realment tenen al seu abast.

1. Introducció
Començo a escriure aquestes línies prop del Darro, a sota de l’Alhambra, en una teteria dels carrerons de l’Albaicín, entre una botiga de pastissos i
una carnisseria «àrabs», en un ambient que em podria fer pensar que Granada
mai no ha deixat de ser mora. Al carrer es barregen els idiomes dels «guiris» i
dels nord-africans, mentre que els locutoris telefònics amb descompte indiquen
que, entre les cases velles, s’hi ha establert un nombrós grup de persones sotmeses encara a la condició d’«emigrants».
Haig d’escriure sobre alguns d’ells i d’elles, sobre aquells que tenen una
edat que aquí anomenem adolescència. Però no és fàcil fer-ho tenint-los en
compte només a ells i a elles. Perquè, a pocs metres, als mateixos carrers, hi ha
marginació, exclusió, dificultat jove i adulta per viure. Hi ha altres que no van
emigrar (si més no, fa poc), però que no sembla que ho tinguin fàcil per arribar
a formar part de la societat.
Entre aquests aspirants a ciutadans i ciutadanes que s’introdueixen en
els nostres barris, n’hi ha una part que manté aquesta aspiració per partida
doble: han d’arribar a ser persones adultes, han d’aconseguir pintar alguna cosa
en la societat. Però sorgeix el dubte sobre si les seves dificultats tenen alguna
cosa a veure amb el fet d’haver emigrat (ells o les seves famílies), o amb el fet
de ser adolescent i no pintar res, o amb el de pertànyer a col·lectius socials que
tenen grans dificultats en els processos d’incorporació social.
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Acaba una setmana en què, a Barcelona, on viu el que escriu això, hi ha
hagut de tot sobre aquest tema. Els policies han netejat la Plaça Reial de «joves
immigrants del carrer». Grups de joves «racistes» i «antiracistes» s’han enfrontat
en una població propera, convocats a manifestar-se per iniciatives ciutadanes
contraposades, després d’incidents en els quals la paraula «jove» ha estat associada públicament a la d’«immigrant».
¿Què passa quan la condició migratòria no pertany ni a la infància ni a
la vida adulta, sinó als que estan a mig camí? ¿Quines dificultats i conflictes
planteja en les nostres «societats desenvolupades» la presència d’adolescents
que no poden ser-ho? ¿Per què fa aigües l’escola, el sistema protector, l’accés a
la feina...? ¿Quins són els dilemes personals que se li creen a un emigrant de 16
anys, aquí, en una societat d’adolescència obligatòria i de llarga durada? A
aquestes i a d’altres preguntes intentaré contestar en les pàgines que vénen a
continuació.
No fa gaire assenyalava: «En els anys vinents explotarà especialment la
qüestió adolescent que, al nostre país, s’inscriu en la complexitat de totes les
adolescències, derivada de la seva llarga durada i de la seva universalització, així com de la tensió que provoquen en la societat adulta alguns dels
seus comportaments. Especialment s’haurà de prestar atenció a:
– L’arribada, per efecte de les polítiques de reagrupament, de nois i de noies
preadolescents i adolescents, sense cap domini dels idiomes parlats a
Espanya, poc escolaritzats o escolaritzats en altres sistemes i llengües.
– El manteniment dels i de les adolescents immigrants en el sistema escolar
fins als 16 anys, amb les contradiccions que provoca en la família i a l’escola.
– L’aparició de conductes dissocials per associació amb els adolescents amb
dificultats socials del barri.
– La tensió per desculturalització i dificultat en la construcció de la seva
identitat, així com per contradiccions entre la cultura familiar d’origen i
les formes culturals adolescents actuals. (L’escolarització ha anat generant
segones generacions molt europeïtzades quan arriben a l’adolescència. La
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socialització entre iguals i la pressió de grup pròpia dels adolescents també els afecta.)
– Els processos d’emancipació i l’eterna dificultat per accedir al mercat laboral.(18)

2. Sortir, emigrar de la infància
Quan parlem d’adolescència, ara i aquí, ens estem referint a un fenomen
que té perspectives diferents, cap de les quals es pot obviar per entendre-ho.
Aquest no és un text per parlar de les adolescències d’avui dia, però hem de
recordar alguns aspectes generals per comprendre de què parlem quan ens
referim als nois i noies que, a més, estan en el món de l’emigració.
¿Com són els nois i les noies adolescents? ¿Què els passa per fora i per
dins? Els nois i les noies adolescents són personatges que es construeixen i es
defineixen a partir de dos grans tipus de factors. D’una banda, són el que podríem considerar una realitat de l’ara i l’aquí, un producte social i històric concret. De l’altra, són subjectes que viuen una etapa diferent i diferenciable de la
seva vida. Diríem que no els podem entendre sense entendre què passa al seu
voltant, que no els podem comprendre sense tenir en compte el seu món interior, tot allò que passa a sota de la seva pell.
Qualsevol resum no podria oblidar ni l’àmbit personal ni el social, hauria de considerar les dades de l’entorn i la música personal de fons, tenir en
compte la societat en què estem i, alhora, de quina manera l’àmbit social, el que
ens envolta i els envolta, es converteix en conducta i en comportament. Si definim l’adolescència com un recorregut, una transició, hem d’assenyalar que en
cada medi i en cada moment històric la seva durada és profundament variable.
No es tracta, en cap cas, d’una etapa de maduració fisiològica acotada i delimitada. Es tracta d’un conjunt d’anys vitals sense límit precís i amb l’encàrrec social
amagat de dedicar-se a ser adolescent. Tot allò que els adults esperem d’ells i
d’elles, les seves experiències, les pressions socials, la riquesa o la pobresa social
i cultural que els envolta, etc., condicionen la durada i el ritme d’aquest llarg

(18) Funes, J.; Carol, J.L. «Niños, niñas y adolescentes inmigrantes no comunitarios en España. Aproximación a sus
principales dificultades». Informe UNICEF, 1997.
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període de canvis i de transformacions. Madurar pot ser una paraula que no tingui cap altre sentit que el d’avançar, sempre i quan visquin en un entorn estimulador i tinguin al seu abast una sèrie palpable de propostes de futur.
Al principi s’oposen a les persones adultes perquè han de construir una
identitat que no tenen. A mesura que passa el temps és possible que ho facin
perquè no es resignen a no pintar res. Van en grup perquè necessiten aquesta
mena de solidaritat emocional entre iguals, però poden construir i afirmar una
«tribu» per no formar part de la massa informe de la societat que els envolta.
S’arrisquen perquè necessiten l’«adrenalina» que els fa sentir vius, però poden
recórrer un bon trajecte darrere de comportaments de consum més gregari.
Tan important com la maduració emocional o l’evolució intel·lectual, és
la inserció social, la possibilitat d’anar accedint a poc a poc a una societat, a una
comunitat adulta. Serà clau que, de mica en mica, estabilitzin la seva vida afectiva, o que aconsegueixin raonar en abstracte (dos elements de la seva transformació interna), però igualment ho serà que tinguin determinades experiències,
que assumeixin compromisos socials o que se sentin útils en les diferents activitats provisionals que aniran fent.

3. Alguns han crescut o han nascut aquí, la gran
majoria acaba d’arribar
Si sempre que parlem d’adolescència mai no parlem d’una realitat uniforme, també passa el mateix amb el grup al qual considerem immigrant. A més
de les diverses realitats personals, familiars i d’entorn social, quan parlem d’adolescència i d’emigració ens referim, si més no, a tres grans col·lectius molt
diferents:
1. Els nois i noies que han nascut aquí, han madurat, han crescut, han estat més
o menys escolaritzats... i ara han arribat a l’adolescència. En aquest grup
podríem incloure, si bé no es tracta de la mateixa realitat, els nois i noies que,
en diferents moments de la seva infància, han vist alterat el seu entorn familiar per un procés migratori, que fa uns quants anys que són entre nosaltres i
que ara han arribat a l’adolescència.
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2. Els nois i les noies que, en les edats que aquí considerem adolescència, aterren als nostres barris per efecte dels processos de reagrupament familiar o
acompanyant un familiar adult.
3. Els nois (poques vegades són noies, tot i que depèn dels països i de les cultures d’origen) que fan l’aventura migratòria tot sols, que sense ni tenir 18
anys, ni familiars coneguts que es facin càrrec d’ells, apareixen als carrers de
les nostres ciutats.
Els tres col·lectius tenen bastants components en comú, però representen realitats diferents. Si més no, una part del que viuen i com ho viuen és diferent, i les respostes que hem de donar no són les mateixes.

3.1. Les segones generacions
En el primer gran grup, la reflexió ens fa mirar enrere. Es tracta de nois i
noies que fa anys que viuen entre els nostres conciutadans i conciutadanes, que
han rebut les respostes socials, educatives i assistencials que en l’última etapa
hem aplicat als col·lectius de persones emigrades. Aquí hem de parlar de l’adolescència com una etapa de crisi entre dos mons segurs (la infància i la vida
adulta) en la qual afloren, exploten les tensions, les precarietats i les dificultats
de les etapes anteriors.
Es tracta de nois i noies que han de resoldre ara (reconciliar-se) dificultats i tensions importants del seu passat: la inestabilitat familiar produïda pel
procés migratori, les tensions generades per un entorn desconegut i sovint hostil, els esforços emocionals de l’adaptació, les pèrdues de l’univers infantil inicial. En els que ja van néixer aquí, part d’aquestes dificultats són les mateixes,
d’altres tindran a veure amb el grau d’estabilitat interna i social que el grup
familiar tingués en el moment del seu naixement.
Sabem molt bé que és en les edats adolescents quan emergeixen les
tensions generades pel rebuig, la falta d’afecte, els climes de tensió, la falta d’estimulació per madurar. Sovint, les famílies que van emigrar solen tenir pautes
d’educació i de cura dels nens i nenes molt més protectores que les autòctones, no es tracta ara de passar-los també factura perquè els van educar malament. Més aviat ha passat tot el contrari.
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Però en l’emigració hi va haver separació, ruptures, somnis, tensions,
que el nen o la nena van haver d’assimilar. Ara, en els anys de l’adolescència,
s’ha de digerir la inseguretat, s’ha de diluir o consolidar el rebuig dels altres que
s’ha sentit durant anys sense saber per què. Ara, en plena turbulència interior,
es descobreixen les raons ocultes del tracte diferencial, es pateix l’escassesa i la
submissió resulta difícil. El desequilibri interior actual s’omple de tots els desequilibris i tensions del passat. És fàcil que apareguin personalitats explosives,
personatges arriscats, éssers amb dificultats per optar voluntàriament de sotmetre’s a la societat.
Els i les que ja van néixer aquí i que pràcticament han passat tota la
vida amb nosaltres, comencen a formar això que anomenem segones generacions. Encara són pocs, però representen un futur molt pròxim. Són el producte de la nostra escolarització, dels nostres processos d’integració o de rebuig
ara amb aire adolescent.
Són d’aquí, estan aquí i, ara que han crescut, haurien de sentir-se d’aquí.
Saben, però, que els identifiquem com a immigrants i estrangers, amb una condició que ni tan sols és seva encara que hagi marcat les seves vides, que en tot
cas, va ser la d’algun dels seus progenitors.

3.2. Caminar per dos camins vitals a la vegada
El segon grup, els que emigren en plenes edats adolescents, amb els
seus familiars o per reunir-se amb ells, té com a element diferencial la irrupció i
el canvi dràstic de panorama vital en aquest punt delicat de la seva evolució
personal. Per a nosaltres i les nostres institucions (de les escolars a les de salut)
són personatges que irrompen sense que els estiguéssim esperant, ho fan sense
conèixer els nostres codis bàsics de relació (desconeixen l’idioma, o han estat
escassament escolaritzats en els seus llocs d’origen), la seva lògica vital té poca
cosa a veure amb la dels nois i noies d’aquí entre els quals hauran de conviure.
Per a ells i elles, tots els canvis, les crisis i les obligacions d’adaptació es
consideren comuns al procés migratori. Però especialment els afectarà comprovar que els personatges de la seva edat no sembla que siguin iguals que ells,
es dediquen a ser adolescents, cosa que no era habitual en els seus llocs d’ori-
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gen i que no estava previst per les seves pròpies famílies. No tan sols aterren en
un entorn desconegut i amb escasses eines per a un arrelament ràpid, sinó que
també han de descobrir i assumir formes de ser estranyes, de moment, en el seu
entorn.
En el tercer grup s’hi poden incloure tots els components dels anteriors, però mediatitzats profundament per l’acció individual d’emigrar, pels
esdeveniments del seu itinerari, per les experiències de supervivència passades, pel tipus de separació o de ruptura amb les seves famílies. A les contradiccions i xocs amb una realitat adolescent i jove que, d’una banda els és negada i,
de l’altra, imposada, se suma la seva «soledat», si més no legal. Estan en països
on muntar-se la vida tots sols només és possible per als que són considerats
adults. Uns països on la seva edat i la seva condició no els permeten de cap
manera comportar-se ni com a adults ni com a adolescents. No poden «ser» i, al
màxim que poden aspirar és a deixar-se protegir. Si es resisteixen a acceptarho, la il·legalitat és doble, no tenen papers, com molts altres, i han pres unes
decisions sobre les seves vides que legalment no els corresponen. El carrer i la
marginalitat aviat seran el seu entorn.
Els tres grups comparteixen molts aspectes: en tots tres tenen lloc les
tensions i les crisis que comporta posar en relació processos migratoris i adolescència, però cada un d’ells planteja unes necessitats específiques, ens interroga sobre què fer i què no fer. En qualsevol cas, serà imprescindible no confondre els grups, no estigmatitzar, per exemple, els que van créixer entre
nosaltres amb les imatges negatives dels que acaben d’arribar i que han de
sobreviure al carrer. Convertint-los tots en un sol grup, amb l’etiqueta d’emigrants, només fem que crear i reforçar les dificultats i necessitats que té cada
un d’ells.

4. El problema de ser adolescent
De manera molt especial per als que arriben en plena pubertat i per als
que han crescut aquí, les contradiccions que els envolten es poden resumir en
una de sola: han de ser adolescents, és a dir, han de dedicar tres o quatre anys
de la seva vida a fer d’adolescents com els que els envolten.
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4.1. No estava previst
No els serà fàcil. Provenen d’entorns culturals en els quals fins avui no
estava prevista l’adolescència. Allà es passa de la infància final a la joventut o a
la vida adulta per simples ritus de pas, de transició, no per passar-se uns quants
anys dedicant-se a ser adolescent. És més o menys igual que als nostres barris, fa
pocs anys, quan es deixava de ser nen i es passava de l’escola primària a fer d’aprenent d’homenet escombrant un taller, o de doneta, ocupant-se dels germans
o començant a treballar en un torn d’una fàbrica.
Com el jove gitano que un dia havia d’abandonar la infància i acompanyar el seu pare a vendre, per ajudar i aprendre, són nois i noies per als quals el
seu entorn de creixement havia previst acabar una infància més aviat escassa i
entrar en el món de les persones adultes que lluiten per la vida. Com una noia
magribina de 15 anys comentava a la seva professora: «El pare diu que aquí
hem vingut a treballar, no a estudiar.» Ni ells ni elles, ni el seu entorn més
proper, havien previst fins ara que arribaven a un entorn en el qual seria obligatori ser adolescent.
Per als nois i noies apareixerà primer un procés d’acomodació: conviure amb altres adolescents i comprovar que poden ser com ells. Dit d’una altra
manera, comprovar que ser adolescent en aquest entorn occidental també té
atractius i avantatges. En el cas dels que ja han crescut aquí, és possible que
se’ls plantegi com la sortida normal de la seva infància, com per a qualsevol
dels seus companys i companyes: si fins ara han estat com els altres, només se’ls
acut continuar sent-ho.
Per als púbers que acaben d’arribar, ser o no ser adolescent dependrà
de les possibilitats de relació i d’intercanvi que es produeixin amb els altres
adolescents, de l’acceptació o del rebuig que generen, de les possibilitats reals
d’intercanvi que se’ls ofereixi. Per exemple, serà clau un pla d’acollida a la ciutat que els permeti relacionar-se de manera quotidiana amb altres joves, que els
permeti conèixer els llocs i els temps de diversió, els espais juvenils. Ser o no
ser adolescents dependrà del fet que puguin formar part de grups múltiples,
que tinguin amics i amigues del país dedicats a ser adolescents.
Però, encara que això s’aconseguís, almenys hi ha tres grans dificultats
per normalitzar la seva adolescència. En primer lloc, hi ha les dificultats deriva-
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des del seu entorn familiar, després la dificultat per ser consumidors i, finalment, apareix la qüestió de les tipologies d’adolescents amb les quals els és
possible relacionar-se.

4.2. Atrapats entre dues fidelitats
Si entre nosaltres, els ciutadans i ciutadanes d’aquest món suposadament desenvolupat, encara no ens hem acostumat al fet de l’adolescència forçosa i de llarga durada, si encara no sabem com ajudar-los, com educar-los, imaginem el que els passa als pares i mares d’aquests nois i noies. Sovint es tracta de
famílies amb un amor i una dedicació extraordinaris per la seva descendència,
que han donat prioritat, com a meta vital, al fet de tirar els seus fills i filles endavant, que es troben amb què el final d’aquesta infància no és l’autonomia adulta, sinó un estat estrany de dependència-independència.
En la seva forma d’entendre el món no estava previst aquest llarg estadi
de la vida en el qual no se sap què hi pinten, en el qual es dediquen a passar el
temps, a divertir-se, a estudiar, a pensar en ells i elles, a fer plans de futur. Se
suposava que l’educació havia servit per imbuir-se de les tradicions, dels costums, dels modes de vida de la família i semblen entabanats per les estètiques,
els llenguatges, les activitats de joves moderns que posen en crisi tot el bagatge
cultural que s’havien emportat. En cultures en les quals té un gran pes el respecte per les persones adultes, els seus fills i filles imiten els adolescents que
exerceixen la seva adolescència rebel·lant-se contra els adults, que no repeteixen el que se’ls ha ensenyat, sinó que exerceixen el criticisme, la llibertat, la
independència.
Ells i elles es podrien acostumar a exercir d’adolescents, però el seu
entorn familiar es veu com una cosa inadequada. La percepció dels riscos i l’amenaça d’un futur inadequat que viuen tots els pares i mares d’adolescents, és
per a ells molt més intensa. Permetre’ls que es facin adolescents no està previst, i comporta un desequilibri afegit (del mateix estil del que es genera en
famílies que, per altres raons, viuen situacions de fragilitat) que és viscut com
una traïció cultural a les formes raonables de ser que ells tenen.
L’adolescent viurà davant la contradicció d’integrar-se entre els iguals i
de ser rebutjat per la família, mantenir-se fidel a la família i ser rebutjat pel grup
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d’iguals. Ens trobem així amb què una de les línies d’acció passa pel treball
familiar perquè, aquestes i altres famílies, entenguin una mica més bé el món de
l’adolescència i li facin un lloc entre les seves formes d’entendre la vida, sense
incrementar les angoixes i els desequilibris.

4.3. Consumir per ser o la marginalitat com a única opció
Entre aquestes pretensions, impossibilitats i tensions per ser o no adolescents apareix la qüestió econòmica. Com moltes altres dificultats no són
específiques de l’adolescència, sinó que tenen a veure amb la seva condició
social. Una de les característiques de la nostra ciutadania, especialment la dels
adolescents, és la de tenir capacitat de consum. Exercir d’adolescents significa
tenir alguns recursos econòmics per fer-ho. No és fàcil col·locar en un context
de precarietat econòmica un fill que demana la «setmanada» per anar-se a divertir amb els seus col·legues.
Les adolescències possibles que tenen al seu abast els nois i noies d’aquests entorns migratoris es poden acabar reduint dràsticament. Aquesta societat els ha concedit temps per deambular sense saber què fer, per no tenir un
lloc on estar, per somiar amb fer-se grans, tenir una casa, una parella i una feina.
Al seu voltant hi ha moltes adolescències, al seu abast només algunes.
Finalment, hem de destacar que difícilment hi ha adolescència sense
grup, sense col·lectiu de pertinença i de relació. Aquesta adolescència possible
té a veure amb els grups adolescents als quals tinguin possibilitats reals de
pertànyer, amb els quals tinguin possibilitats de sentir-se iguals, possibilitats de
compartir uns estils de vida i unes solidaritats emocionals. Encara que hagi tingut lloc una bona interacció amb altres nois i noies, les propostes adolescents
dominants seran les del seu barri, les del seu entorn difícil i empobrit. El gran
problema és que els únics grups adolescents del seu medi estiguin dominats
per la dificultat social o per la marginació.

4.4. ¿Qui sóc? Els conflictes d’identitat
De manera genèrica, acostumem a dir que el sentiment vital, la pregunta que domina l’adolescència és la de «¿qui sóc?». Com a etapa de transició i de
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crisi en la qual es perden les identitats anteriors i les posteriors han d’arribar, el
noi o la noia solen veure’s afectats per l’«aclaparament» de trobar sentit al que
són i a allò que senten. En els processos migratoris, especialment si hi ha fortes
distàncies culturals, apareixen també crisis i tensions derivades de la impossibilitat de mantenir formes de vida en les quals es dipositaven una part dels sentiments i de les seguretats de la identitat.
Els nois i noies de què parlem es veuran sotmesos a aquesta doble tensió. D’una banda, a trobar-se sentit a si mateixos en aquesta situació d’adolescència sobrevinguda, imposada. De l’altra, a resoldre els conflictes de fidelitat entre allò que els envoltava fins ara i allò que han descobert, entre el món
dels adults i el món modern, entre el que els agradaria ser i el que els sembla
que estan obligats a ser. Com deia un d’ells,(19) «sentim coses complicades en les
dues bandes», «tenim més d’un punt de referència».
A pesar de les tensions familiars, en molts moments els sembla que la
seva essència actual, la forma de ser que els atrau, està en ser adolescents, a viure com viuen la majoria dels nois i noies de la seva edat, amb els quals es relacionen o com –igual que els altres– veuen a la televisió o al cinema. El món que
han deixat enrere comencen vivint-lo com a contradictori i poc útil per desenvolupar-se en el món en el qual viuen. Al conjunt de tensions que envolta la
seva vida es pot afegir ara el de les identitats.
El clima que els envolta no els ho posa fàcil. D’una banda perceben
amb facilitat el rebuig del món adolescent que els envolta i descobreixen que
no els serà fàcil ser un adolescent, un jove més entre els altres. Alhora, en el seu
entorn, altres es mouen com ells, alguns que acaben d’arribar, sols o acompanyats. No saben amb qui estan, amb qui haurien d’estar. Els papers que per a ell
o ella van imaginar els seus pares no són possibles encara, la condició d’adolescent els és imposada però, alhora, restringida.

(19) Gran part de les referències que es mencionen provenen de seminaris i de grups de treball organitzats per la
Fundació Jaume Bofill de Barcelona, per donar suport al treball de diferents professionals amb els nois i noies d’altres
latituds que avui estan en els nostres barris.
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4.5. Un final accelerat
No és fàcil que mantinguin una conducta ni d’adaptació ni conformista.
Tot i optant per ser adolescents, comproven que els altres tenen bastant temps
per ser-ho, mentre que ells s’hauran de conformar amb una mica de temps. Així
que la llei no ho impedeixi (16 anys), hauran de fer d’adults, buscar almenys
recursos per a la subsistència, abandonar aquesta part de paradís adolescent
amb què se’ls havia temptat. Viuen en un entorn d’adolescència de llarga duració, però la seva (com la dels nois i noies que viuen sota la protecció de l’administració) té data de caducitat.
Potser podrien resoldre els seus conflictes pensant en el futur, en el
«qui seré». Però, si alguna cosa tenen realment incerta (molt més que els altres
adolescents), aquesta és el futur. Senten no tan sols que ho tenen difícil, sinó
que saben que els és negat. Podrien aspirar, amb més o menys renúncies, a ser
un ciutadà o una ciutadana més, però no perceben que això sigui possible. No
sembla que aquesta adolescència en què viuen els pugui dur a cap port d’integració.
En una trobada de reflexió sobre aquest tema, un professional de la psicopedagogia que treballa en un entorn amb una presència significativa de persones que van emigrar, explicava com un alumne d’origen magribí que havia
arribat fins al batxillerat després d’una escolarització llarga i reeixida, va abandonar de manera imprevista els estudis per dedicar-se a una vida de carrer no
precisament positiva. Es tractava d’una persona amb unes bones capacitats i
amb una bona incorporació en el seu entorn, de la qual tothom esperava que
intentés fins i tot anar a la universitat amb les ajudes necessàries, però no
aquest tipus d’abandonament. Quan li va preguntar pels motius va venir a dir
que estava cansat de no poder lligar i de no tenir diners per anar a la discoteca.
La seva integració ja havia tocat sostre, de cap manera podia ser un adolescent
més com els seus companys i companyes de classe. El panorama es completava
amb la cada vegada més manifesta presència als carrers del poble de nous adolescents acabats d’arribar del Magrib, amb dificultats per a la integració, però
amb els quals havia descobert la possibilitat d’una altra identitat que, tot i les
dificultats, semblava que li estava reservada obligatòriament.
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Fins i tot els nois i les noies ja joves que aconsegueixen una incorporació amb un cert èxit, resumeixen aquestes tensions, després del temps, amb frases com aquestes: «un no hauria de triar», «la biculturalitat hauria de ser
posar-ho tot en un sac i barrejar-ho», «la dualitat m’obligava constantment a
haver de decidir, però la balança no s’inclinava per cap dels dos costats.»
El resultat possible ja el coneixem, si més no per l’experiència d’altres
països: aviat apareixerà una generació de desarrelats si no hi posem remei.
Mentrestant, es poden acabar aguditzant identitats problemàtiques, ancorades
en els elements més tradicionals, simbòlics o demostratius de les seves cultures
d’origen (des de components religiosos fins al vestuari), però capaces de mostrar davant dels altres que existeixen i que no són un simple zero a l’esquerra
en les nostres societats.

5. Han d’estar a l’escola, però voldrien
estar treballant
Una altra de les perspectives amb la qual hem d’abordar la realitat d’aquests nois i noies és la que té a veure amb l’escola. Així com quan parlem dels
que apareixen aquí tots sols, sense cap referència familiar, el centre de la qüestió serà el seu estatus jurídic i la seva condició d’infància a protegir, amb els
quals van créixer aquí o que acaben d’arribar amb les seves famílies, les tensions i les necessitats podem dir que es concentren en l’escola.

5.1. El context de l’ESO
Una de les característiques que defineix les nostres adolescències és
la d’estar escolaritzada obligatòriament fins als 16 anys i d’una manera
bastant generalitzada fins als 18. El que fem o no fem amb ells i elles està
condicionat pel que passa a l’ESO i a la secundària postobligatòria, i per
com està reorganitzada la formació que permet millorar l’accés al treball
(programes de garantia social, formació ocupacional).
Genèricament podem dir que la implantació de la secundària obligatòria en un context de crisi important sobre el paper de l’escola en les societats
actuals, al costat de la complexitat que comporta educar en l’adolescència avui
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dia, està implicant unes fortes tensions. Només faltava la incorporació dels adolescents acabats d’arribar, procedents d’entorns culturals viscuts com a molt
distants pels membres de la institució escolar.
Una part important del professorat viu amb tensió la crisi de les seves
formes tradicionals d’ensenyar i, especialment, les dificultats per entaular una
relació amb nois i noies molt diferents entre ells. L’espai escolar ja és ple de
panorames de diversitat, tants com n’hi ha al barri o territori en el qual està
ubicat el centre. L’aparició d’alumnes amb més trets diferencials es pot arribar
a viure com la gota que fa vessar el vas, o com una cosa massa estranya, amb
massa dificultats per assumir-la de manera normalitzada.

5.2. Concentració i incorporacions extemporànies
No s’ha d’oblidar, a més, que si considerem el conjunt de dades sobre
l’escolarització dels fills i filles de les famílies emigrades, hem de destacar-ne
almenys tres:
– La concentració territorial provoca, al seu torn i amb facilitat, la concentració
en determinades escoles i en determinats cursos. (Hi ha cursos en determinades escoles de primària amb un percentatge de nens de famílies emigrants
superior al 25%, en alguns casos al 50%). Tot i que en la secundària la seva
escolarització encara és escassa, ja comencen a produir-se agrupacions molt
significatives en algunes escoles.
– Aquestes escoles (aquests barris) han d’atendre, a més, una multiplicitat de
nois i noies amb unes dificultats socials grans, o d’altres grups minoritaris,
com per exemple, la comunitat gitana. Com a reacció, es produeix un buidat
progressiu de població escolar autòctona «normalitzada», que és conduïda
pels seus pares fora del barri o a l’escola privada.
Apareix així el debat sobre la conveniència o no de la dispersió per
diferents escoles o la qualificació i l’esforç per fer una escola de qualitat que
serveixi per tothom i que tingui prestigi entre la població autòctona.
– La reflexió educativa no tan sols ha de considerar les claus de la interculturalitat, sinó també les de la marginació i de l’exclusió.
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La presència en les aules d’alumnes adolescents, fills i filles de famílies
que han emigrat, encara no és globalment significativa, i no sembla que superi
el 10% de la població «immigrant» escolaritzada. Però el seu pes real, pel que fa
a les necessitats i dificultats, té a veure amb la concentració de la qual hem parlat i amb altres dades que la converteixen en especial. Al marge dels que han
crescut aquí i ara han de ser adolescents, ens trobem amb nois i noies, d’entre
12 i 17 anys, que han emigrat a partir de les accions de reagrupament del conjunt de la família, o que vénen amb algun dels seus progenitors abans que arribin a la majoria d’edat i la llei els ho impedeixi.
En aquest procés migratori ningú no ha previst el calendari escolar,
motiu pel qual serà bastant comú que arribin a l’escola secundària en diferents
moments del curs. A més de la concentració produïda per la ubicació de l’habitatge, es pot produir una nova concentració en funció del centre al qual s’obliga que els admetin. De fet, un dels cavalls de batalla de les reivindicacions escolar actuals és aconseguir que totes les escoles finançades amb diners públics
estiguin obligades a reservar places per a aquesta contingència.

5.3. Les dificultats inicials
Però hauríem de començar tenint en compte com arriben, com aquests
nois i noies comencen la seva estada a l’escola secundària. D’alguns d’aquests
condicionaments ja n’hem parlat quan hem recordat que es troben immersos
en el conjunt de tensions derivades del procés migratori i de l’aterratge en un
entorn d’adolescència profundament estrany. Però, des del punt de vista més
escolar, s’ha de destacar:
– No sempre han estat escolaritzats en els països d’origen o, en qualsevol cas,
no tots amb la mateixa intensitat i duració. Tenen, doncs, un domini diferent
dels aprenentatges instrumentals.
– És possible que la llengua d’escolarització no coincideixi amb la materna
(francès i àrab, àrab i berber, etc. en el cas dels que vénen del nord d’Àfrica).
De totes maneres pot ser que es tracti de nois acostumats a relacionar-se amb
diferent idiomes. No sempre dominen la comprensió lectora i l’expressió
escrita.
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– Desconeixen profundament les llengües de comunicació de l’escola i de l’entorn adolescent i jove en el qual s’han de començar a moure. Pateixen, doncs,
l’angoixa de no poder comunicar-se, de no poder fer-se entendre.
Entre els molts reptes que aquestes nois i noies plantegen inicialment,
hi ha el de les formes d’acollida i l’organització de formes de suport que permetin una normalització bàsica en un temps breu. Els espais per al domini
bàsic d’una llengua de comunicació, així com dels aprenentatges més instrumentals han de ser reduïts, intensius, en certa manera especials per a ells i elles.
Però s’ha de fer amb molta cura ja que tota solució separada, específica, redueix
la interacció normalitzadora amb els altres, reforça la diferència i segrega.
L’atenció separada reforça la seva condició de grup a part, la falta de suport
intensiu fins que puguin comunicar-se i seguir l’escola els converteix en un
moble més de l’aula. La llengua o els aprenentatges escolars bàsics només els
poden aprendre a partir de relacions afectives i sentiment de seguretat, no tan
sols a l’escola sinó especialment fora d’ella.

5.4. La gestió del rebuig i les escoles positives
Els nois i noies adolescents, els seus grups, tendeixen amb facilitat a
situacions de suport i d’ajuda al diferent o, al contrari, al rebuig i a l’estigmatització més agressiva. La construcció de la identitat a partir del grup els du a definir-se per contraposició a altres, a dir què són afirmant el que no volen ser.
Aquests adolescents acabats d’arribar, percebuts com especialment diferents, es presten molt a servir d’«enemic», de boc expiatori per a l’afirmació
d’altres grups. L’adolescent amb dificultats per sentir i definir qui és, sent que
és algú rebutjant al «moro de merda» que acaba d’arribar a l’escola. A l’inrevés,
la duresa de les noves relacions du a l’adolescent afectat pel procés migratori a
refugiar-se entre els que sembla que siguin com ell, a crear subgrups homogenis o a aliar-se amb els que pateixen dificultats d’exclusió o de rebuig social
semblants.
Convindria recordar que decretar l’escolarització obligatòria fins als 16
anys o reconèixer el dret de tots els nois i noies a anar a l’escola, sigui quin
sigui el seu origen o la seva situació legal, no significa deixar sola a l’escola amb
tot el procés d’acollida i de socialització. També haurà de posar de manifest
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que la majoria de les respostes educatives que aquests nois i noies necessiten,
no són res d’especial, diferents de les que la majoria d’adolescents necessiten:
una organització que tingui en compte la diversitat, una tutoria que funcioni i
que pugui fer acompanyament educatiu, un currículum en què tots i totes trobin aspectes positius de la seva història i de les seves cultures de referència, formes d’educar pròximes a les seves cultures juvenils, etc. L’aparició d’aquests
«nous» adolescents no crea nous problemes, simplement aguditza encara més
les contradiccions i les complexitats educatives en què avui dia es mou l’escola
secundària.

5.5. Un futur sense beques ni treball
Parlant de les contradiccions culturals que, de moment, els crea la condició d’adolescent, he fet menció del problema de la negació del futur. Des del
context de l’escolarització obligatòria apareix el problema del final de l’ESO.
D’una manera especial per als que ja estan a prop dels 16 anys, o per als que
estaran a l’escola poc més d’un curs, té poc sentit plantejar la seva permanència a l’escola deslligada de la sortida laboral que ells i les seves famílies desitgen
ja. Formen part d’aquest grup d’adolescents als quals els pesa l’escola, que
necessiten una vida escolar pensada en clau de feina. Ells i els altres ens obliguen a reformular els programes de garantia social i la formació ocupacional,
pensats com a recursos de transició i no com a cursos(20) a afegir després de
l’escola obligatòria.
Però, a més de les dificultats educatives hi ha les legals. El dret a l’educació no contempla el dret a l’educació laboral i molt menys el dret a treballar en
allò que s’ha après. El futur tampoc els permet trobar raons per estudiar. Fins i
tot aquells que socialment podrien formar part del grup dels «bons adolescents», els que tenen èxit escolar i obtenen el títol (n’hi ha), no podran continuar els estudis perquè els faltaran les ajudes (per exemple, no tenen dret a
beques perquè no són espanyols). Resulta enormement difícil acompanyar
aquests nois i noies en un procés d’incorporació i d’adquisició d’identitat quan
tot el seu entorn està en contra del fet que ho aconsegueixin.
(20) Vegeu Casal, J. «Aproximacions a la garantia social. Cap a un nou enfocament dels PGS». Estudis 1. Diputació de
Barcelona, febrer 1998.
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6. Els que caminen sols
Numèricament no formen el grup més important, però sovint ocupen
les pàgines dels diaris. Es tracta dels nois i noies (fonamentalment els primers)
que han emigrat sols, desconnectats, si més no temporalment, de les seves famílies, que posen en crisi els nostres dispositius d’atenció i als quals comencem a
associar, per sistema, amb problemàtiques i tensions socials.
De moment, la dada objectiva és que un grup significatiu, probablement
en augment, de nois menors d’edat que vénen d’altres països sense cap persona adulta que es faci càrrec d’ells, sobreviuen com poden als carrers d’algunes
de les nostres grans ciutats. A més de totes aquestes contradiccions que hem
comentat fins ara, aquests últims en presenten una d’afegida: no són o no ho
semblen, majors d’edat.

6.1. Amb drets de nens, sense drets d’adults
Aquesta contradicció es converteix en el nostre gran problema. Si ja tinguessin 18 anys serien un «immigrant» més, al qual podríem tractar com ens
donés la gana. Con que no els tenen, som un país signatari de la Convenció de
les Nacions Unides sobre els Drets de la Infància i tenim lleis estatals i autonòmiques de protecció, ens veiem obligats a acollir-los i a atendre’ls. Aquí comencen els nostres problemes i els atenem amb desgana immersos en una infinitat
de contradiccions:
– D’entrada, com a nens, els concedim tots els drets. De sortida, com a adults
(als 18 anys) els els negarem tots.
– Ser menor d’edat comporta una situació infantil necessitada de protecció i
d’ajuda paternalista. La seva vida i la seva història més recent és la de petits
adults amb una enorme capacitat de supervivència.
– Com a menors d’edat i perquè estan sols, considerem que estan legalment
«desemparats» i, per això, l’administració n’assumeix la tutela legal i tot el
tema es converteix en un assumpte de la protecció de menors.
– Quan la maquinària de la protecció es posa en marxa, la seva lògica diu que
aquests nens o estan amb les seves famílies o han d’estar internats en un cen-
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tre. Donem per descomptat que aquest és un lloc adequat per a ells i que s’hi
voldran quedar.
– Com que això, de fet, no passa així, i sembla que prefereixen el fred i els cartons en lloc de la calefacció i el llit, acabem convertint-los en nois del carrer
sospitosos d’una activitat delictiva sistemàtica.
– Els drets de la infància són, o haurien de ser, la preocupació de la protecció
de menors, d’educació o dels serveis socials. La política d’immigració és competència del ministeri de l’interior.

6.2. Protegir i internar
De la mateixa manera que, parlant de l’escola secundària, he assenyalat
que els nois i noies que emigren sols acaben desequilibrant uns sistemes d’atenció inadequats, en aquest cas ens referim als d’atenció a la infància i a l’adolescència. En lloc de tenir recursos per ajudar a créixer i a madurar els ciutadans i ciutadanes menors amb necessitats, tenim recursos (escassos) per protegir la infància dels mals externs.
Aquests nois tan sols demostren que no disposem dels recursos adequats per donar suport a uns processos de creixement i d’autonomia dels adolescents que viuen en condicions de precarietat familiar, per la raó que sigui.
Avui per avui, el problema dels emigrants solitaris s’ha acabat convertint en un
problema de centres de menors, on volem que es quedin adolescents que no
ho volen, i en canvi no atenem les seves necessitats d’independència, d’arribar
a la majoria d’edat en aquesta societat de consum en la qual intenten entrar. En
grans ciutats com Barcelona o Madrid, els centres d’acollida per a menors
desemparats estan desbordats (sovint són més del 50% de la població els que hi
són puntualment) per entrades i sortides d’aquests nois als quals la policia retira del barri i al qual tornen fins i tot abans que el furgó de la policia.

6.3. També són diferents
Encara que puguin predominar els originals del nord d’Àfrica, són una
població molt plural que no admet generalitzacions. No té res a veure, o molt
poc, l’immigrant menor no acompanyat que arriba del Marroc, amb l’immigrant
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de l’Àfrica subsahariana, o amb el dels antics països de l’Est, per fer referència
tan sols als llocs de procedència més comuns.
Com reflecteixen els responsables d’un centre d’acollida,(21) «les circumstàncies o raons de la immigració de cada un d’ells són molt diverses:
n’hi ha que han recorregut ja diversos països (els que menys), mentre que
d’altres arriben aquí directament; uns escapen de la violència, d ’altres
vénen per raons purament econòmiques, bastants procedeixen de famílies
desestructurades, dissoltes per la guerra o la persecució, i alguns també
s’han escapat de casa per allunyar-se dels maltractaments familiars. D’altres
ja eren nois del carrer als seus països i és difícil que aquí deixin de ser-ho.
Ajmal i Sher tenien una casa luxosa amb professors particulars,
mentre que Alfred no havia assistit mai a l’escola i Abdellatif s’havia format
molt bàsicament a la mesquita. Alex, amb 17 anys, havia iniciat estudis a
la universitat i Stanley podria convalidar fins a un 3r de BUP, però Abdou
era venedor ambulant als 13 anys i havia après unes quantes paraules en
diversos idiomes... La fam ha tocat molt de prop i molts dies a un bon nombre d’ells; el desarrelament, el dolor i la soledat, a gairebé tots. Naaim, una
criatura, somia amb ajudar la seva mare i es desespera perquè el seu consolat no li vol donar el passaport i perquè a Espanya no es pot treballar fins
als 16 anys. Odia els nois del seu país que venen i consumeixen drogues i
que roben carteres. És immensament madur, i alhora, tot i que ell no ho sap,
immensament nen».
El seu desemparament principal es produeix per desacord entre allò
que esperaven i el que es troben realment, per la incertesa davant del futur. Tot
i que als seus països funcionessin pràcticament com a adults, aquí pateixen un
gran xoc davant la realitat incerta i difícil amb què es troben, amb la qual cosa
les seves seguretats s’ensorren. Només els falten les mirades plenes de prejudicis, des de la policia, passant pels vigilants de seguretat del metro, i acabant
amb alguns veïns i veïnes.

(21) Document del centre «La Merced» (Casa de refugiats i d’immigrants menors no acompanyats. Madrid) incorporat
en el text «La relación educativa con los chicos y chicas adolescentes en pisos-residencia». Instituto Madrileño del Menor
y la Familia.
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6.4. Al final arriba el control penal
El fracàs d’intentar resoldre el tema per la via de la protecció formal i
l’internament, ha conduït a reforçar la imatge de conflictivitat social que els
atribuïm i a convertir-los de nois que estan al carrer a nois del carrer, i fàcilment traslladem les respostes a l’esfera penal. Una vegada més recordem que
tota la gent pobra que emigra la tractem per sistema a cop de codi i centrem en
ella una part desproporcionada de la nostra reacció penal. Així, mentre aquesta
població que viu entre nosaltres no supera el 2 o el 3% de la població total del
país, els «estrangers» que tenim a les presons són prop del 18% de la població
penitenciària.
Aquesta persecució selectiva, basada en l’estigmatització prèvia, també
s’aplica als menors. Són joves, tenen aspecte de pobres i els seus rostres indiquen fàcilment la diferència d’origen, estan al carrer... fàcilment seran l’objecte
de la sospita i del control. Com s’ha resumit en diferents treballs,(22) també als
jutjats de menors acaben sent el 5 o el 6% de la població adolescent que arriba,
quan en el conjunt, i encara que ara n’estiguem parlant de manera detallada,
són una petita minoria (uns quants centenars a les ciutats on es concentren).
La nostra escassa habilitat per acollir-los i la sistemàtica dificultat per
integrar-los legalment està reforçant els processos de criminalització. La seva
única alternativa serà la subsistència alternativa en la il·legalitat o la degradació
personal (torna a sorgir entre ells el xaperisme, l’explotació sexual, els consums destructors de drogues tan marginals con els inhalants). «Una breu revisió
dels informes d’alguns d’aquests menors que arriben als jutjats (alguns d’ells
amb família), permet conèixer que, encara que es donin les circumstàncies de
simple conflictivitat adolescent, predominen les situacions majoritàriament
dominades per la marginalitat i l’exclusió social. En més de la meitat no consta
que el pare tingui cap treball remunerat, en molts d’ells consta que es relacionen amb grups disocials, estan molt presents les situacions d’abandonament i
de dificultat escolar. També, una part d’ells viu situacions de desemparament i
tenen aplicades mesures de protecció».(23)

(22) Funes, J.; Carol, J.L. «Niños, niñas y adolescentes inmigrantes no comunitarios en España. Aproximación a sus
principales dificultades». Informe UNICEF, 1997.
(23) Ídem.
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Ens oblidem que han de subsistir, menjar, dormir sota un sostre, tenir
una vida mig saludable i preferim parlar-ne com algú que està al carrer a l’aguait de cometre delictes. La primera protecció passa per assegurar-los unes
condicions mínimes de subsistència. Acostar-se a ells com a potencials delinqüents només incrementa la desconfiança i la impossibilitat d’ajudar-los. Estan
sols i necessiten algú a prop, però no un policia. Ajudar-los no significa sotmetre’ls a control.
Com altres adolescents que avui dia estan en crisi i en dificultat social,
ens obliguen a recuperar formes de treball educatiu de carrer, les formes d’intervenció educativa en un medi obert, la flexibilització dels espais residencials,
acceptar que puguin viure al seu aire en «fondes protegides». Per a ells també
hem de repetir que necessiten ajuda per salvar la barrera de la llengua, necessiten papers i els necessiten amb agilitat, necessiten, fins i tot més que els nois i
noies d’aquí, accedir a la formació laboral i a la feina.
A més, «tenen necessitat d’algú que s’interessi per la seva història
(sense presses ni pressions), que els miri sense desconfiança, que els transmeti la certesa que està a favor d’ells, que els ajudi a superar les primeres
desil·lusions, que els orienti a l’hora de tornar a situar les expectatives inicials (a no abandonar-les, simplement a posposar-les), que els exigeixi que
no es conformin amb qualsevol feina miserable o amb camins ràpids
(il·legals). Algú que estigui al seu costat, a les verdes i a les madures (a l’hospital, al jutjat, al col·legi, a l’arribada d’una excursió...)».(24)

7. Punt final... per ara
Podem pensar que tot això és un problema més que ens creen els
immigrants. Res no s’ajustaria menys a la realitat. Tan sols es tracta de nois i
noies obligats a ser adolescents aquí, amb uns profunds desajustos entre el que
ells o les seves famílies tenien previst viure, que fan emergir algunes de les nostres dificultats per prestar atenció als nois i noies adolescents, que ens recorden que la marginació i l’exclusió també poden ser característiques juvenils.
(24) Document del centre «La Merced» (Casa de refugiats i d’immigrants menors no acompanyats. Madrid) incorporat
en el text «La relación educativa con los chicos y chicas adolescentes en pisos-residencia». Instituto Madrileño del Menor
y la Familia.
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Algú pot pensar que si els tractem malament deixaran de venir, d’altres
que ja en tenim prou amb els nostres joves com per pensar en els d’altres països. Ells no deixaran de venir, i no atendre’ls adequadament no farà altra cosa
que generar nous problemes irresolubles. Atendre’ls a ells i elles és una manera
perfecta de posar en marxa formes adequades d’emancipació i ciutadania per a
tots els joves.
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V. Immigració, educació
i llengua pròpia
Ignasi Vila
Catedràtic de Psicologia Evolutiva i de l’Educació
de la Universitat de Girona
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Síntesi del contingut
L’article està dividit en dues parts. A la primera, s’hi exposa com s’aprèn
una llengua i les seves implicacions en el cas de les famílies que migren. A la
segona, s’hi aborden algunes idees procedents de l’educació bilingüe per comprendre el procés d’adquisició del llenguatge en el context escolar de la infància
que procedeix de famílies immigrants. Alhora, es discuteixen algunes qüestions
referides al desenvolupament de la llengua familiar i les seves implicacions en
relació amb l’aprenentatge d’una segona llengua, i, finalment, se cita alguna
manera de tenir en compte aquests aspectes en la pràctica educativa.
Si es pregunta a les persones que mai han pensat en com s’aprèn una
llengua, com creuen que això passa, acostumen a formular teories semblants a
la idea que el llenguatge creix de la mateixa manera que als ocells els creixen
les ales. No obstant això, el procés d’adquisició del llenguatge és molt més complex i no depèn exclusivament de mecanismes innats. Des d’una concepció que
dóna preponderància al llenguatge com a instrument per regular i controlar els
intercanvis socials, aprendre una llengua implica aprendre a usar-la i això
només és possible des de la interacció social, de manera que els que ja la saben
utilitzar ensenyin a fer-ho als que no en saben. Aquest plantejament significa
que l’aprenentatge d’un llenguatge està directament relacionat amb el desig de
voler-la utilitzar, i això significa unes actituds positives i una motivació per
actuar amb aquells que la utilitzen.
En el cas de les persones que migren, és important plantejar-se ¿fins a
quin punt aquestes persones tenen coses a dir o estan interessades a reconèixer
allò que se’ls diu? En altres paraules, la possibilitat que aquestes persones s’incorporin al llenguatge no és únicament el resultat de determinades tècniques, d’una
didàctica específica, etc., sinó sobretot, del desig de participar activament en les
relacions socials del país d’acollida. Això implica una autoestima i una bona
imatge d’un mateix, en el sentit de poder aportar i consensuar coses en la societat d’acollida. No obstant això, no hi pot haver gaire autoestima si socialment
prevalen actituds plenes d’estereotips i de prejudicis en relació amb les famílies
immigrants, que invoquen la falta i el dèficit per definir-ne les característiques.
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Per aquest motiu, les qüestions implicades en l’aprenentatge de la llengua no es limiten únicament a qüestions tècniques o didàctiques, sinó que es
refereixen també a la modificació d’estereotips i de prejudicis i al reconeixement
dels drets ciutadans en la societat d’acollida de manera que se sentin en igualtat de condicions amb la resta de les persones i, per tant, coparticipants de la
construcció social.
L’educació bilingüe és la manera que adopta l’educació escolar per
aconseguir que l’alumnat aprengui una segona llengua quan la seva presència,
ja sigui en el medi social, ja sigui en el medi familiar, o en tots dos, és molt
precària. Aquest és el cas de les criatures que procedeixen de famílies immigrants i, per això, s’acostumen a generalitzar els efectes de l’educació bilingüe a
aquesta part de la infància. No obstant això, en molts casos no és així, i s’oblida
l’especificitat d’aquesta part de la infància, de manera que es fa una generalització abusiva de l’educació bilingüe sense tenir en compte les condicions que
regeixen i regulen l’educació bilingüe.
Una de les confusions més importants remet a la distinció entre immersió lingüística i submersió lingüística. Tant l’una com l’altra són programes de
canvi de llengua casa-escola, però la primera es caracteritza pels resultats positius, mentre que la segona està al darrere de molts fracassos escolars. Les
diferències entre els dos programes són nombroses, però aquí ens limitarem a
tres. La immersió lingüística és voluntària, mentre que la submersió és obligatòria. La primera es preocupa pel desenvolupament de la llengua familiar de l’alumnat, la segona no. En la immersió lingüística s’adopten unes estratègies
didàctiques que intenten reproduir el procés «natural» d’adquisició d’una llengua, mentre que la submersió no té aquestes estratègies.
La majoria de les criatures estrangeres no s’escolaritzen en programes
d’immersió lingüística, sinó en programes de submersió lingüística amb els
efectes negatius associats. La infància estrangera no té l’opció d’escolaritzar-se
en la seva pròpia llengua, sinó que està obligada a fer-ho en la llengua del país
d’acollida. A més, ningú no es preocupa pel desenvolupament de la seva pròpia
llengua. Al contrari, de vegades és vist com una font de conflicte perquè assimili
la llengua de l’escola, etc.
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Però, alhora, és difícil utilitzar els models clàssics de l’educació bilingüe
–manteniment de la llengua familiar i immersió lingüística– en l’escolarització
de la infància estrangera. Entre d’altres raons perquè, en primer lloc, la diversitat lingüística (berber, àrab dialectal, mandé, urdú, tagal, etc.) és enorme i no és
possible pensar en un professorat preparat per a això. En segon lloc, perquè
algunes d’aquestes llengües són àgrafes i no es poden utilitzar com a instrument de les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge. I tercer, les condicions de
voluntarietat, tant de la immersió lingüística com dels programes de manteniment, són, si més no per ara, irrepetibles en el cas de les famílies estrangeres.
No obstant això, la impossibilitat d’aplicar en el seu estat pur els programes que proclama l’educació bilingüe no significa que no es puguin reproduir
alguna de les condicions en relació amb l’augment de l’autoestima d’aquests
escolars (pronunciar bé els seus noms per part del professorat, conèixer algunes
paraules i rituals socials –salutacions, per exemple– en la seva llengua, desenvolupar una pràctica educativa que tingui en compte els seus coneixement i
sabers, etc.) i, sobretot, augmentar el significat i el sentit d’allò que es fa a l’escola. Al llarg de l’article s’exposen alguns exemples i problemàtiques concretes que
és important abordar des de la pràctica educativa.
Finalment, s’aborden algunes qüestions referides a la incorporació tardana i a l’aprenentatge de la llengua. Així, s’emfasitza la importància que
aquesta part de la infància i de l’adolescència s’incorpori des del primer
moment a les activitats regulars dels centres escolars, de manera que prevalgui
la relació social i que, alhora, rebi els suports específics i individuals per, en el
menor temps possible, incorporar-se a la llengua de l’escola.

1. Introducció
El sentit comú sempre ens ha fet creure que una de les qüestions centrals per a la integració de les persones immigrants és el domini de la llengua
del país d’acollida. No hi ha dubte que en aquesta creença hi ha una gran part
de veritat, ja que difícilment pot haver-hi integració si no hi ha possibilitat de
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comunicar-se en la societat a la qual algú s’ha d’incorporar. No obstant això, i a
tall d’advertència per a aquelles persones que pensen que la integració és, en
definitiva, un problema d’aprenentatge lingüístic, val la pena recordar Pygmalion en la seva versió teatral o en la seva versió cinematogràfica, My Fair Lady,
en la qual es mostra clarament com l’accent discrimina socialment i pot ser, a
més d’altres factors, una font d’exclusió social. Però, a pesar d’aquesta disquisició, no es pot disminuir la importància del domini de la llengua del país d’acollida i, per això, les administracions acostumen a fer notables esforços perquè
les persones immigrants –grans i petites– aprenguin al més aviat possible la
llengua que vehicula les relacions socials.
A més, en l’àmbit de les creences, acostuma a funcionar també la idea
que, en definitiva, els problemes són per a les persones grans, ja que els seus
fills, gràcies a l’escola, s’incorporen ràpidament a la llengua i, per tant, si més no
lingüísticament, deixen de tenir problemes. No obstant això, les dades solen
resistir-se a les creences poc fonamentades i ens diuen que les coses són bastant més complexes i que pel sol fet d’acudir a l’escola no queda garantit el
coneixement lingüístic. Per això, el professorat, conscient d’això, ha fet uns
esforços notables per aconseguir que aquesta part de l’alumnat s’incorpori al
coneixement lingüístic.
En aquest article parlem d’aquestes coses. Primer exposem com s’aprèn
una llengua i les seves implicacions en el cas de les famílies que migren. Segon,
abordem algunes idees procedents de l’educació bilingüe per comprendre el
procés d’adquisició del llenguatge en el context escolar de la infància que procedeix de famílies immigrants. Alhora, discutim algunes qüestions referides al
desenvolupament de la llengua pròpia(25) i a les seves implicacions en relació
amb l’aprenentatge d’una segona llengua i, finalment, citem algunes maneres de
tenir en compte aquests aspectes en la pràctica educativa.

(25) Utilitzem de manera sinònima els termes de llengua pròpia i llengua familiar. Desgraciadament, aquesta similitud no
s’acostuma a fer i s’utilitza el terme de llengua pròpia per referir-se a la llengua del territori. Des del nostre punt de vista,
l’ús del terme llengua pròpia per referir-se al territori amaga que, en definitiva, són les persones les que tenen una
llengua. Afirmar, per exemple, que la llengua pròpia de Catalunya és el català o que la llengua pròpia del País Basc és
l’euskera amaga que, en el primer cas, un 50% de la població té com a llengua pròpia el castellà, o en el segon, que
aquesta és la llengua de més del 60% de la població.
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2. Les persones immigrants i l’adquisició
del llenguatge
Si es pregunta a les persones que mai han pensat com s’aprèn el llenguatge, com creuen que això passa, acostumen a formular teories semblants a la
idea que el llenguatge creix de la mateix manera que als ocells els surten les
ales. La creença que el llenguatge s’adquireix gràcies a uns dispositius innats
que permeten als nens petits incorporar-se ràpidament a un comportament tan
complex, està molt estesa. Fins i tot, alguns teòrics que han fet grans aportacions al coneixement lingüístic com, per exemple, Noam Chomsky, estan totalment d’acord amb l’afirmació anterior. No obstant això, independentment de
característiques pròpies de l’espècie humana que fan possible el llenguatge,
tenim proves que mostren que, a més d’aquestes característiques, també es
requereixen altres aspectes. Concretament, avui dia, estem en condicions d’afirmar que quan una criatura de 12 mesos diu la primera paraula ja sap una gran
quantitat de coses sobre el llenguatge. Especialment, sap coses sobre com utilitzar-lo, les quals no són innates, sinó que responen a un aprenentatge, producte
d’un ensenyament sistemàtic que fem els adults en l’àmbit de la comunicació.
El llenguatge és l’eina principal que té el gènere humà per regular i
controlar els seus intercanvis socials, i, en definitiva, per comunicar-se. Per això,
podem pensar, igual que Chomsky, que la sintaxi és innata, però això ens aporta
poca informació sobre com incorporem les regles i els requisits de la comunicació humana. El llenguatge existeix com a entitat en si mateixa, únicament
com a objecte d’estudi de la lingüística; per a la resta dels mortals, el llenguatge
existeix en la mesura en què algú té alguna cosa per dir a algú altre, i la comunicació s’estableix quan aquest algú està interessat en saber alguna cosa d’allò
que li diuen. El llenguatge, tant en la seva forma oral com en l’escrita, implica
sempre un locutor i un interlocutor i se situa, per tant, en l’àmbit de les intencions: algú que té la intenció de dir alguna cosa i algú que té la intenció de
reconèixer-ho. Per això, no hi ha llenguatge si no tenim res per dir o per
reconèixer. Parlar com un lloro o com un papagai, dit d’algú que parla molt
però que diu poques coses, expressa la idea de la necessitat d’unes intencions
implícites o explícites en qualsevol acte de parla.
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El nadó s’incorpora al llenguatge perquè, en definitiva, necessita el contacte social. En l’espècie humana, no hi ha vida al marge de l’altre. Necessitem
als altres per sobreviure, de manera que el contacte social i la seva regulació
formen part de la nostra existència des de l’inici de la vida. Així, el nadó i les
persones que se n’ocupen, s’impliquen en unes rutines d’intercanvi social en
què el nadó aprèn a formular les seves intencions perquè siguin reconegudes
per l’altre i, en definitiva, aprèn a utilitzar el llenguatge. És evident que aquest
aprenentatge és el resultat de totes aquelles coses que fan els responsables –els
quals ja saben com s’utilitza el llenguatge– per mantenir sempre la comunicació i l’intercanvi social amb el nadó.
Aquests tres paràgrafs que resumeixen –i, en certa forma, simplifiquen–
com ens incorporem al llenguatge, són vàlids per a qualsevol llengua, qualsevol
situació i qualsevol edat de la vida d’una persona. Difícilment es pot aprendre
la llengua d’algú amb el qual no tenim res per dir-li o amb qui no volem mantenir-hi cap relació. En el cas de les persones estrangeres, aquestes afirmacions
tenen una gran importància.
Així, en infinitat d’ocasions, quan reflexionem i pensem sobre l’aprenentatge lingüístic de les persones immigrants ens fixem principalment en
aspectes tècnics que, evidentment, com veurem més endavant, tenen importància, però ens oblidem del més important. ¿Fins a quin punt aquestes persones
tenen coses a dir o estan interessades a reconèixer allò que se’ls diu? En altres
paraules, la possibilitat que aquestes persones s’incorporin al llenguatge no és
únicament el resultat de determinades tècniques, d’una didàctica específica,
etc., sinó, sobretot, del desig de participar activament en les relacions socials
del país d’acollida.
És evident que aquest desig –o motivació en termes psicològics– no és
res que recaigui en la responsabilitat individual, sinó que se situa en l’àmbit
social. No hi pot haver motivació si no hi ha autoestima i una imatge positiva
d’un mateix, i és difícil pensar que hi hagi totes dues coses quan socialment
prevalen actituds plenes d’estereotips i de prejudicis cap a les famílies immigrants, que invoquen la falta i el dèficit per definir les seves característiques.
Poca autoestima hi pot haver si algú sent que és rebutjat i que no té res
a aportar a la comunitat en què viu, si sent que les seves idees i els seus com-
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portaments són titllats d’anacrònics i de retrògrads, si percep que se’l considera
l’origen de mals com la criminalitat i la delinqüència, etc. Si passa tot això, pensar que aquestes persones poden desenvolupar una imatge positiva de si mateixos i implicar-se activament en els processos socials que la mateixa societat
que els estigmatitza els obliga a fer, és clarament utòpic i no té cap aparença de
realitat.
Per això, en bastants casos, les persones immigrants desenvolupen un
coneixement lingüístic que podríem qualificar de supervivència. Un llenguatge
rudimentari i limitat que els permeti garantir les funcions comunicatives bàsiques, però que els impedeixi participar activament i en igualtat de condicions
en el conjunt de relacions socials. Aquesta constatació va més enllà de les persones adultes i inclou també les criatures. De fet, una de les idees que circula
entre les persones que atenen educativament a aquestes nenes i nens consisteix a creure que els problemes lingüístics de les criatures s’acaben quan
comencen a l’escola a la mateixa edat que les nenes i els nens autòctons. Tant
de bo fos així, perquè això significaria que moltes de les coses que s’aborden
en aquest llibre estarien solucionades. Desgraciadament no és així i, com en
totes les famílies, també en les de les persones immigrants, es configuren unes
actituds bàsiques cap a un mateix i cap als altres i, per tant, afavoridores o no
dels aprenentatges lingüístics que s’han de fer a l’escola.
Per aquest motiu, probablement un dels aspectes més importants en el
desenvolupament del llenguatge de les famílies immigrants es refereix a les
seves condicions de vida i a allò que perceben de la societat que els envolta. Si
no es modifiquen els prejudicis i els estereotips, si no se’ls fa sentir coparticipants de la construcció social, si, en definitiva, no formen part de la ciutadania,
les qüestions referides a l’aprenentatge lingüístic i a la integració social sobren i
són simples cants de cigne que ajuden molt poc en les qüestions centrals que
aborda aquest llibre.
Dit això, és veritat que, especialment en l’àmbit de l’educació, hi ha
persones entestades a promoure la integració de les famílies immigrants i que
desenvolupen unes pràctiques educatives coincidents amb l’educació intercultural, però que, de vegades, es troben amb problemes de diferent naturalesa que no saben com abordar. En aquest marc té interès conèixer algunes de
les reflexions fetes per l’educació bilingüe ja que, al capdavall, alguns dels
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problemes que es plantegen remeten a com aconseguir que la infància d’aquestes famílies incorpori el llenguatge del país d’acollida en igualtat de condicions amb la infància autòctona i, per tant, remeten a unes preguntes que,
ben o mal contestades, l’educació bilingüe es planteja des de fa més de setanta anys.

3. Algunes qüestions sobre l’educació bilingüe
i la infància estrangera
L’educació bilingüe és la manera que adopta l’educació escolar per
aconseguir que l’alumnat aprengui una segona llengua quan la seva presència,
ja sigui en el seu medi social o familiar, o en tots dos, és molt precària. Per això,
en el cas de la infància procedent de famílies immigrants, s’acostuma a generalitzar els resultats de l’educació bilingüe i a considerar que quan aquestes criatures s’incorporen a l’escola del país d’acollida des dels primers moments de
l’escolaritat adquireixen la llengua sense cap problema Però això no sol ser així
i el coneixement lingüístic que aconsegueix aquesta part de la infància és, per
regla general, bastant més pobre que el dels seus pares autòctons del mateix
nivell sociocultural.
Les raons d’aquesta realitat són diverses. Algunes ja les hem tractat en
l’apartat anterior, però en aquest apartat ens volem centrar en la generalització,
en la nostra opinió abusiva, dels resultats de l’educació bilingüe a aquesta part
de la infància. De fet, intentarem demostrar que l’escolarització de la infància
estrangera, especialment la que procedeix de les famílies immigrants extracomunitàries, té molt poc a veure amb les condicions que regeixen i regulen
l’educació bilingüe.
Probablement, la situació de l’educació bilingüe que se sol invocar com
a semblant al tipus d’escolarització de la infància estrangera, és la dels programes de canvi de llengua casa-escola, més coneguts com a programes d’immersió lingüística. Aquests programes estan adreçats a escolars que tenen com a
llengua pròpia una llengua diferent a la que s’utilitza a l’escola com a llengua
vehicular dels continguts i, especialment, com a llengua d’aprenentatge de la
lectura i de l’escriptura. Són escolars que, independentment de la seva llengua
familiar, s’escolaritzen en la segona llengua que alhora és objecte d’aprenentat-

LA IMMIGRACIÓ ESTRANGERA A ESPANYA. ELS REPTES EDUCATIUS ■

151

ge.(26) L’èxit d’aquests programes es relaciona amb el caràcter voluntari i amb
l’interès d’assegurar, a més de l’aprenentatge de la segona llengua, el domini de
la pròpia.

Immersió lingüística versus submersió lingüística
La reflexió sobre les condicions dels programes d’immersió lingüística
té interès perquè revela la importància de l’ús de la pròpia llengua en el context escolar. En primer lloc, si com hem explicat a l’apartat anterior, les actituds
de les persones en relació amb allò que han d’aprendre, en aquest cas la llengua, són decisives, sembla clar que l’única possibilitat d’aprendre una segona
llengua (L2) és que hi hagi actituds i motivacions positives cap a ella. És a dir,
difícilment es pot aprendre una llengua que no es vol aprendre, i per tant, l’existència d’actituds positives cap a la llengua objecte d’aprenentatge és la primera condició per poder fer un canvi de llengua casa-escola.
Per aquest motiu, l’existència d’actituds socials positives cap a l’L2 és
necessària per poder desenvolupar una política lingüística en l’educació basada
en la immersió lingüística. I aquestes actituds només són possibles en la mesura
en què estigui garantit el dret a escolaritzar-se en la pròpia llengua. O, en altres
paraules, a que la immersió lingüística es recolzi en el principi de voluntarietat.
La millor manera de valorar socialment una llengua és reconèixer el dret de les
persones que la tenen com a pròpia a utilitzar-la en tots els àmbits de la vida
pública i, per tant, el dret a escolaritzar-s’hi. La immersió lingüística es distingeix,
entre altres coses, de les situacions de canvi de llengua casa-escola, en què es troba una part de la infància en el reconeixement d’aquest principi i, per tant, des
de la immersió lingüística, es defensa la voluntarietat de les famílies en l’elecció
de la llengua que volen per als seus fills en els primers anys de l’escolaritat.

(26) De manera general, podem considerar dues situacions en què se segueixen programes d’immersió lingüística. En
la primera s’escolaritzen criatures de la llengua àmpliament majoritària (per exemple, espanyols habitants de Madrid)
en una segona llengua estrangera (per exemple, anglès, alemany o francès). L’objectiu d’aquests programes remet a
l’aprenentatge d’una llengua estrangera. En la segona, el cas de Catalunya o del Canadà francès, la immersió lingüística
pretén convertir en bilingües les criatures monolingües en una llengua que es parla en el territori. Per exemple, la
llengua catalana a Catalunya o la llengua francesa al Canadà. En aquest cas, són programes que s’adrecen a un nombre
molt ampli de famílies (més del 50% en el cas de Catalunya) i tenen com a objectiu l’aprenentatge d’una llengua amb
una important presència social (la llengua catalana a Catalunya), però enormement limitada en l’àmbit social i familiar
de les persones que tenen com a llengua pròpia una llengua diferent (la llengua castellana a Catalunya).
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Un bon exemple del programa bilingüe d’immersió lingüística és el que
s’utilitza al Canadà, dirigit a la infància anglòfona per a l’aprenentatge de la llengua francesa, o el que s’utilitza a Catalunya, dirigit a la infància que té el castellà
com a llengua pròpia, per a l’aprenentatge de la llengua catalana. En tots dos
casos, la legislació contempla el dret de les famílies a triar la llengua d’escolarització dels seus fills durant els primers anys de l’escolaritat.(27) Evidentment, sense actituds positives cap a la segona llengua –en aquest cas, la llengua d’escolarització– ni cap a la pròpia, en el sentit de no veure-la amenaçada pel fet d’escolaritzar les criatures en una llengua diferent, la immersió lingüística seria
impensable.
Però el manteniment d’actituds positives cap a l’L2 no tan sols depèn
de les famílies, sinó també del fet que el mateix programa, des de la seva pràctica educativa, les mantingui i les desenvolupi. Per això és molt important que
allò que les nenes i els nens aporten a l’escola sigui valorat i apreciat, ja que si
no ¿com i per què valorarà l’alumnat allò que li aporta l’escola si aquesta no ho
valora? Evidentment, entre altres moltes coses, els nens i les nenes «porten» a
l’escola la seva pròpia llengua, la qual ha de ser valorada i tractada específicament si es vol que l’escolar desenvolupi i mantingui unes actituds positives cap
a l’L2 en els programes d’immersió lingüística.
Això significa que els programes d’immersió lingüística, a més de contemplar en el currículum el tractament de l’L1, a la pràctica educativa mai no
«obliguin» a utilitzar l’L2. La immersió lingüística se centra fonamentalment en
la comprensió de l’L2, de manera que les nenes i els nens puguin seguir les activitats que es vehiculen mitjançant aquesta llengua, i alhora, creï contextos d’ús
perquè emergeixi la producció. Però, en definitiva, és l’escolar qui decideix en
últim terme quan i amb qui utilitzarà l’L2. Normalment ho fa al voltant del
segon any de seguir el programa amb l’educadora que exerceix les funcions de
tutora del curs.
Si l’escolar pot utilitzar sempre la seva pròpia llengua apareix una nova
condició dels programes d’immersió lingüística: la necessitat que el professorat
sigui bilingüe. És a dir, tot i que en els programes d’immersió lingüística, en els

(27) La Llei de Normalització Lingüística del català proclama que, en els primers anys de l’escolaritat, són les famílies
les que decideixen la llengua d’escolarització dels seus fills.
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primers anys d’escolaritat, les persones tutores sempre utilitzin l’L2, també han
de conèixer la llengua dels nens i de les nenes, ja que el més probable és que
els nens s’adrecin als tutors en la seva pròpia llengua, i si els tutors la rebutgen
per simple desconeixement és difícil que s’estableixi un flux comunicatiu en
què els i les escolars se sentin valorats i apreciats en allò que és seu i els pertany. De fet, en aquestes situacions, l’escolar es troba obligat a «aprendre» l’L2 si
no vol quedar marginat i, com hem vist, l’«obligatorietat» en relació amb l’aprenentatge de llengües produeix uns efectes contraris als desitjats.
La situació contrària a la descrita és la que es coneix amb el nom de
submersió lingüística. Concretament és un programa de canvi de llengua casaescola igual que la immersió lingüística, però que, en cap cas, té en compte la
llengua familiar dels escolars, ni en el currículum ni en la seva pràctica educativa. De fet, aquest és el programa amb què s’han d’enfrontar molts nens i nenes
que formen part de les minories ètniques i culturals.
Per exemple, a l’Europa Occidental, és el programa majoritari per als
nens i nenes les famílies dels quals formen part de la immigració extracomunitària i que continuen utilitzant la seva pròpia llengua en el context familiar.
En primer lloc, en aquest cas no es compleix la primera condició de la immersió lingüística: la voluntarietat en l’assistència. Aquestes famílies i els seus fills
van a l’escola que hi ha, i la seva capacitat i possibilitat per incidir-hi és pràcticament mínima. En segon lloc, normalment les persones que eduquen desconeixen la llengua d’aquests nens i d’aquestes nenes i, per tant, quan aquests la
utilitzen en el context escolar, simplement no se’ls fa cas. En tercer lloc, com
que en bastants casos aquestes criatures han nascut en el país d’acollida, quan
s’escolaritzen coneixen una mica la llengua del país i, consegüentment, els
tutors assumeixen que ja els entenen quan parlen en l’L2. No obstant això,
aquesta «mica» acostuma a ser molt menys que la mica que saben els que la
tenen com a llengua familiar. Per tant, en la mesura en què reben el mateix tracte lingüístic que els que tenen aquesta llengua com a pròpia, són exclosos gradualment, ja que la seva competència lingüística és molt més pobra que la dels
seus pares autòctons (més endavant abordarem aquest punt més àmpliament).
El resultat de la submersió lingüística sol ser el fracàs escolar i l’exclusió social. Són escolars que, amb el pas del temps, troben cada vegada menys
interessant el context escolar i l’educació, que mai arriben a dominar bé ni la
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segona llengua ni la seva pròpia, que tenen dificultats per seguir els continguts
escolars en la mesura en què no dominen l’instrument que els vehicula, etc.
Una part important de la infància que prové de famílies immigrants es
troba en aquest tipus de situació i, evidentment, la possibilitat de rebre un tracte lingüístic més adequat no soluciona tots els problemes, però ajuda a fer-ho.

Immersió lingüística i infància estrangera
De la submersió lingüística a la immersió lingüística la distància és
enorme. En el primer cas, la llengua pròpia dels escolars no té cap presència ni
s’ha de tenir en compte per part de l’escola, mentre que en el segon, la presència de la llengua familiar –encara que sembli paradoxal– constitueix un dels
eixos del programa. Evidentment, entre una situació i l’altra, hi ha moltes situacions intermèdies que probablement, en el cas d’Espanya, són les més adequades perquè les nenes i els nens de famílies estrangeres rebin un tracte lingüístic
a l’escola que els permeti incorporar un bon domini de la segona llengua.
La immersió lingüística no és un bon exemple de programa desitjable
per a la majoria de la infància estrangera. Hi ha diverses raons per això. Primer,
hi ha una gran diversitat lingüística en relació amb les llengües familiars de les
criatures estrangeres (berber, àrab dialectal, mandé, ful, urdú, tagal, etc.). Això
significa que és absolutament impensable tenir un professorat bilingüe que
atengui tota aquesta diversitat lingüística i, per tant, una de les condicions bàsiques de la immersió lingüística és irrealitzable. Segon, les condicions de voluntarietat de la immersió lingüística que manifesten les famílies de parla castellana són irrepetibles en el cas de la immigració extracomunitària. Tercer, algunes
de les llengües que utilitzen les famílies estrangeres en la família són àgrafes i,
per tant, no estan normativitzades i no es poden utilitzar com a llengües d’ensenyament i d’aprenentatge.
L’alternativa a la immersió lingüística podria estar en els programes de
manteniment de la llengua familiar. No obstant això, les raons anteriors també
serveixen per expressar que aquest tipus de programes tampoc són factibles, si
més no per una part important de la infància estrangera. A més, també s’ha de
tenir en compte que els col·lectius i les associacions d’immigrants no reivindiquen aquest tipus de programes.
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Però, la inviabilitat de poder desenvolupar programes, ja sigui d’immersió lingüística o de manteniment de la llengua familiar, no significa que la infància estrangera i les seves famílies s’hagin de resignar i suportar un tractament
lingüístic que no tingui en compte la seva llengua familiar i que imposi sense
miraments la llengua de l’escola. Al contrari, encara que l’escola sigui un programa de canvi de llengua casa-escola allunyat dels criteris de la immersió lingüística, això no significa que a la pràctica educativa es puguin contemplar i
reproduir algunes de les condicions de la immersió lingüística.
Larrañaga i Ruiz Bikandi (1996)(28) expliquen que la incorporació activa
de tres nenes magribines a una escola d’un petit poble rural de Biscaia, va sorgir quan Loubna, la germana gran de 10 anys, va ser considerada pels altres
escolars com algú que sabia coses que ells no sabien i, alhora, ella es va sentir
útil i que podia aportar coses al col·lectiu. En concret, un grup de les mestres i
dels mestres de l’escola, preocupats perquè no sabien com possibilitar la integració de les tres nenes, van decidir viatjar al Marroc expressament amb la finalitat de poder obtenir informacions i coneixements que els ajudessin en la seva
pràctica educativa. Així, en tornar del viatge, van organitzar una activitat per a
tot el centre escolar sobre la realitat social, geogràfica, econòmica i cultural del
Marroc a partir d’imatges i fotografies. Loubna va ser consultada sobre el tipus
d’imatges que podien exposar i, un cop decidides, quan ja van estar exposades,
la nena va escriure en àrab davant de tota l’escola per il·lustrar algunes imatges.
La sorpresa i l’admiració de la resta de l’escola davant d’aquestes nenes, que
coneixien unes terres tan allunyades i tan diferents de la seva i que sabien fer
una cosa tan difícil com escriure en àrab, va comportar, d’una banda, el seu
reconeixement públic i, de l’altra, que les tres magribines experimentessin un
sentiment d’orgull per les seves coses i d’estimació per part dels altres que va
comportar la possibilitat d’incorporar-se activament a la llengua de l’escola
–l’euskera– i a les seves activitats.
L’exemple il·lustra la idea de convertir l’escola i les seves activitats en
un context significatiu i amb sentit a partir d’allò que és propi als escolars –i,
entre això, una de les coses més importants és la seva llengua familiar– independentment de la llengua que utilitza l’escola per transmetre els continguts.
(28) Larrañaga, M. i Ruiz Bikandi, U. (1996). «Pluralisme i biculturalisme en un programa d’immersió». Articles de
didàctica de la llengua i la literatura, 8, 35-46.
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De fet, aquesta és la idea que està al darrere de les condicions de la immersió
lingüística, i tot i que no es pugui aplicar en la forma en què ho fa aquest programa d’educació bilingüe, sí que és aplicable en relació amb altres aspectes de
la pràctica educativa.
Al capdavall es tracta de fer efectiva la idea que proclama el programa
bilingüe de canvi de llengua casa-escola segons el qual no es pot aprendre una
llengua si aquelles persones que l’ensenyen no valoren la llengua pròpia de l’aprenent i no promouen l’autoestima i l’autoconfiança en relació amb allò que
és seu i de la seva família.
Però, al costat del que acabem de dir, al començament del parvulari,
s’escolaritzen nenes i nens de famílies estrangeres, nascuts al nostre país i
que mantenen la llengua pròpia a casa seva, en una escola que utilitza la llengua del país com a llengua vehicular apareix també una altre problema
important. En bastants casos, aquestes nenes i nens saben «alguna cosa» de la
llengua del país ja que, al llarg dels seus tres primers anys de vida, han entaulat relacions amb altres criatures i, a més, perquè viuen en un medi social que
utilitza una llengua àmpliament majoritària. (29) Fins i tot, en determinats casos,
les famílies, tot i que utilitzen per a algunes coses la seva pròpia llengua, fan
servir, quan poden fer-ho, la llengua castellana per relacionar-se amb els seus
fills. No obstant això, a pesar que coneixen alguna cosa de la llengua que fa
servir l’escola, el seu coneixement dista molt de ser el mateix del que tenen
els nens i nenes les famílies dels quals utilitzen la llengua de l’escola. Aquesta
distància, si no és percebuda per l’escola, comporta que el tracte lingüístic
sigui el mateix per tot l’alumnat, amb les conseqüències negatives que aquest
fet comporta per a la infància estrangera.
Com ja hem explicat, el desenvolupament del llenguatge està directament relacionat amb les possibilitats de rebre ajudes en l’àmbit de la comunicació i de la relació social per part d’aquells que ja dominen i utilitzen el llenguatge. Per això, aquella part de la infància que domina malament la llengua
de l’escola, però que és percebuda com que ja «sap» coses, rep menys atencions lingüístiques per part del professorat, perquè s’implica menys en la inte-

(29) En el cas de les comunitats que tenen dues llengües oficials, normalment aquesta part de la infància s’incorpora al
coneixement del castellà que és la llengua majoritària en les zones en què acostumen a instal·lar-se i viure.
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racció social en la mesura en què la seva competència lingüística és pitjor que la
dels seus pares autòctons. El resultat és que rep menys suport en relació amb el
desenvolupament del llenguatge –en aquest cas, del llenguatge escolar– i, a poc
a poc, es va ampliant la bretxa entre la seva competència lingüística i la dels
seus pares autòctons amb les subsegüents conseqüències negatives. En la
immersió lingüística això no passa, perquè tots els escolars parteixen de la
mateixa situació: el desconeixement de la llengua que utilitza l’escola, mentre
que, en el cas descrit, estan mesclats escolars que de fet desconeixen la llengua
–la infància estrangera– i escolars la llengua familiar dels quals coincideix amb la
llengua de l’escola. El professorat que treballa en els programes d’immersió està
obligat a contextualitzar tot el que fa i diu, ja que és conscient que l’alumnat no
l’entén i, per tant, ha de suplir la falta de competència lingüística recorrent a
altres procediments (gestos, mímica, imatges, etc.) per aconseguir mantenir una
relació social i comunicar-se. L’objectiu és comunicar-se i, per tant, mantenir un
contacte social que, com hem dit és la garantia del desenvolupament del llenguatge. Això no passa en el segon cas perquè el professorat dóna per descomptat que tothom entén la llengua de l’escola, ja que com hem dit, és la llengua
pròpia d’una part important dels i de les escolars i es creu que aquella part de la
infància que no la té com a pròpia més o menys l’entén, perquè participa en un
medi social en què la llengua de l’escola és àmpliament majoritària.
Per això, en aquesta situació s’ha de buscar tot tipus de recursos metodològics que permetin, en la mesura del possible, individualitzar els processos
d’ensenyament i d’aprenentatge. Tècniques com els racons, el treball per projectes, els centres d’interès, etc., són recursos que s’utilitzen al parvulari per
treballar en grups petits i flexibles, de manera que cada escolar rebi les ajudes
necessàries per avançar en relació amb les demandes lingüístiques que sol·licita la institució escolar.
De la mateixa manera, en l’escolarització de la infància estrangera s’hauria d’utilitzar una altra hipòtesi que està darrere dels programes d’immersió lingüística. Concretament, es proposa que la competència lingüística de les persones bilingües no és la suma aïllada de la seva competència en una llengua i en
l’altra, sinó que hi ha una competència interdependent que es construeix i es
vehicula a través de l’ús en una llengua i en l’altra. En altres paraules, com més
bé domini una persona la seva pròpia llengua, més possibilitats hi ha que tingui
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un bon domini de la segona i, a la inversa, un domini pobre de la pròpia llengua
no ajuda al domini de la segona. De vegades, les persones immigrants decideixen deixar d’utilitzar la seva pròpia llengua en favor de la llengua de l’escola
per afavorir el domini per part de les criatures. A més, hi ha una part del professorat que també ho pensa i anima les famílies a utilitzar la llengua escolar. Però
això no sembla que sigui així, sinó que al contrari del que pot dir el sentit
comú, el manteniment de la llengua pròpia en el context familiar ajuda a l’aprenentatge de la llengua escolar si, evidentment, la pràctica educativa s’adequa als
requeriments d’aquesta part de la infància.

La infància estrangera d’incorporació tardana i l’aprenentatge
del llenguatge
Un altre dels problemes amb què s’enfronten les persones que treballen en l’educació des del punt de vista de l’aprenentatge de la llengua remet a
aquells alumnes que s’incorporen tard al sistema educatiu. Són nens i nenes
–adolescents en alguns casos– que arriben al nostre país en edats avançades i,
en algunes ocasions, s’incorporen al sistema educatiu quan el curs ja s’ha iniciat, mentre que, en d’altres, ho fan des del començament del curs, el mes de
setembre.
La consideració d’un tracte igual a aquest col·lectiu no és molt adequada ja que acostuma a haver-hi diferències importants. No és el mateix incorporar-se al cicle mig de l’ensenyament primari amb un domini de la lectura i de
l’escriptura en la pròpia llengua, que fer-ho en el cicle inicial i dominar únicament els rudiments de la lectura i de l’escriptura. Igualment, no és el mateix
escolaritzar-se en el segon cicle de l’Educació Secundària Obligatòria després
d’una experiència anterior d’escolarització sense problemes, que fer-ho sense
una escolarització prèvia que no passi de l’alfabetització.
Quan la incorporació tardana es fa al parvulari o a l’educació primària,
els problemes solen ser menors i, en canvi, són més importants quan això passa
en l’Educació Secundària Obligatòria. En el primer cas, la possibilitat d’incorporar-se a la llengua de l’escola remet a la pròpia pràctica educativa i als recursos
amb què compta el centre per establir una pedagogia individualitzada que
garanteixi el coneixement lingüístic d’aquest alumnat. En el segon cas aparei-
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xen més problemes ja que, moltes vegades, els mateixos continguts d’aquests
cicles educatius dificulten la incorporació de l’alumnat estranger que acaba d’arribar i no coneix la llengua de l’escola.
En tots dos casos, el coneixement lingüístic és decisiu per a la integració i la incorporació de l’alumnat a les activitats educatives. Per això, tot allò
que afavoreixi aquest aprenentatge ha de ser valorat i assumit com a determinant per a la cohesió social en la comunitat educativa. Però això no ens pot
fer oblidar les condicions que hem expressat per a l’adquisició del llenguatge. En definitiva, no és gaire creïble que, per exemple, en l’Educació Secundària Obligatòria, l’alumnat procedent de famílies immigrants extracomunitàries
s’esforci en l’estudi de la llengua de l’escola per poder seguir les activitats del
currículum escolar. Més aviat es pot pensar que s’esforçarà en aquest aprenentatge si sent la necessitat de participar activament en les relacions socials
del medi social en el qual comença a viure. En aquest sentit, s’han de considerar dos aspectes diferents. D’una banda, fa falta que aquesta part de la infància se senti acollida en el centre escolar i se senti cridada a participar activament en les seves activitats. De l’altra, se li han d’oferir tots els suports educatius en forma individual perquè en el mínim temps possible s’incorpori a la
llengua de l’escola.
L’aprenentatge de la llengua està en relació amb la participació activa
de l’aprenent en les relacions socials amb els seus pars, tant en l’àmbit escolar
com en l’extraescolar. Qualsevol tipus de política que promogui la segregació
d’aquest alumnat de les aules ordinàries per cursar continguts lingüístics o d’altres al marge de la resta de l’alumnat dificulta, des del nostre punt de vista, la
possibilitat de la seva incorporació a la llengua de l’escola. Això no vol dir, evidentment, que no rebin suports específics per a l’aprenentatge lingüístic en el
mateix centre escolar o mancomunadament entre diversos centres. En aquest
sentit, seria desitjable que una part del professorat que dóna suport a aquest
desenvolupament provingués dels mateixos col·lectius d’immigrants o que
conegués la llengua pròpia de l’alumnat. Si això fos així, no tan sols hi hauria
un reconeixement d’allò que l’escolar «porta» a l’escola, sinó que, a més, quedaria sempre garantit el contacte social –i comunicatiu– entre professor i alumne.
Igual que en la immersió lingüística, aquest professorat sempre utilitzaria la
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llengua objecte d’aprenentatge, però podria entendre a l’escolar quan aquest
fes servir la seva pròpia llengua.

4. Educació, llengua pròpia i infància estrangera
Al llarg de l’article hem posat de manifest la importància del tractament
de la llengua pròpia de la infància estrangera en el context escolar. Alhora hem
explicat que això no significa el trasllat mimètic d’algunes propostes de l’educació bilingüe –per exemple, els programes de manteniment de la llengua familiar–, però tampoc implica utilitzar algunes de les seves propostes per justificar
l’absència de la llengua pròpia d’aquest alumnat en el context escolar. De fet,
hem intentat mostrar que, entre el domini de la llengua pròpia i l’aprenentatge
d’una segona llengua, hi ha unitat, de manera que un bon domini de la llengua
pròpia i la valoració de l’altra, comporta una disposició i unes habilitats més
bones per a l’aprenentatge de la nova llengua.
Per aquest motiu és important que, en el cas de la infància estrangera,
l’escola s’esforci per oferir un tractament exquisit i específic a la llengua
familiar d’aquest alumnat. Són moltes les formes de fer-ho i totes elles tenen a
veure amb una disposició i una actitud positiva cap a l’aprenentatge i el
desenvolupament d’aquesta part de la infància. Costa molt poc aprendre a
pronunciar adequadament els seus noms, a mussitar formes de salutació tant
a l’arribada com a l’hora de marxar, a establir unes relacions amb les famílies
en què se’ls animi a utilitzar la seva pròpia llengua, a fer present en les activitats educatives els seus coneixements lingüístics o d’altre tipus, etc. És evident que determinades maneres de desplegar la pràctica educativa ho faciliten i d’altres, en canvi, ho dificulten. D’una banda, una organització escolar a
l’aula que busca i promou el contacte individual, l’atenció específica i l’establiment d’ajudes a tots i cada un dels escolars, afavoreix que cada escolar se
senti apreciat i valorat en allò que és seu i que aporta a la comunitat, més que
no pas una organització homogènia en què la identitat individual desaparegui
i no es reconegui la diversitat de coneixements i d’aptituds. De l’altra, l’organització del currículum també ha d’experimentar modificacions. No es tracta
d’invocar els diferents tractats firmats pel Govern espanyol o la seva pràctica
legisladora en relació amb determinades creences de la majoria del país. Es
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tracta de reconèixer que, si exceptuem la infància estrangera procedent de
l’Europa occidental, al voltant del 80-90% de la infància que prové de famílies
immigrants són de religió islàmica i que, independentment de la llengua que
utilitzen en la família, consideren que l’àrab és la seva llengua. No s’ha d’oblidar que, en el cas de l’Islam, la separació entre religió i llengua és molt difícil,
sinó impossible, de fer i, per això, en aquests centres, especialment els que
atenen un gran nombre d’escolars de famílies que professen la religió islàmica, la llengua àrab hauria de tenir la consideració de llengua estrangera en el
mateix currículum i s’hauria d’oferir al conjunt de l’alumnat. Això serviria,
entre altres coses, per posar fi a les activitats extraescolars de llengua àrab i
de religió islàmica que fan algunes organitzacions no governamentals i
col·lectius d’immigrants i que impedeixen a aquest alumnat a anar a les activitats extraescolar que les associacions de mares i pares organitzen per al
conjunt de l’alumnat.
Al capdavall, aprenentatge lingüístic i integració social constitueixen
una unitat que s’oposa a l’assimilació i a l’homogeneïtat. No es pot aprendre la
llengua d’algú que menysprea a qui l’aprèn, ni tampoc es pot pensar que la clau
de la integració és l’aprenentatge de la llengua. Totes dues coses formen una
unitat, tant per als grans com per als petits. Llenguatge i integració es complementen i es fan necessaris l’un a l’altre, però per a això, és determinant que la
integració sigui mútua i, per tant, que no sigui assimilació. En aquest procés, el
respecte, la valoració i el desenvolupament dels mitjans necessaris perquè la
immigració mantingui la seva pròpia llengua és un element decisiu perquè s’incorpori a la llengua del país i de l’escola.
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VI. El desafiament intercultural.
Espanyols davant la immigració
Colectivo Ioé
Equip d’investigació social format per
Carlos Pereda, Walter Actis i Miguel Ángel de Prada

163

Síntesi del contingut
En l’últim quart del segle

XX,

ja enrere el període franquista, mentre els

espanyols miràvem Europa, altres ciutadans d’altres parts del món van
començar a fixar-se en Espanya. Al principi passaven desapercebuts, perquè els
espanyols n’identificàvem una part com a turistes, tot i que fossin de gairebé
dotze mesos l’any i, de l’altra part, a penes en teníem notícies perquè s’ubicaven
en zones rurals o eren empleats de la construcció d’obres públiques com les
autopistes, que modernitzaven el paisatge. Ni un sector ni l’altre van comportar
cap canvi en la percepció dels autòctons com tampoc el va comportar l’arribada tradicional de portuguesos a les províncies frontereres. Espanya continuava
sent un país d’emigrants a l’estranger o de migrants interiors.
No va ser fins que la Comunitat Econòmica Europea va imposar les
seves condicions, que va sorgir la immigració com a problema: si Espanya pretenia incorporar-se a la CEE, havia de legislar sobre la presència de ciutadans
no comunitaris i controlar les seves fronteres de manera contundent. El 1985
va ser l’any d’aprovació de l’anomenada «llei d’estrangeria» i el 1986, la de
l’ingrés del Regne d’Espanya a la CEE. A partir d’aleshores es va produir l’escissió: uns eren estrangers residents (regulars) i altres eren irregulars (sense
existència legal si no era per perseguir-los). La situació socioeconòmica va acabar agreujant el problema: l’increment de l’atur i la fragmentació social que es
va produir en la dècada 1975-1984 va començar a buscar culpables. Els mitjans de comunicació massiva i les declaracions de responsables polítics de
l’Interior van dirigir les mirades de l’opinió pública cap als immigrants. Els
immigrants regulars van començar a ser considerats «massa nombrosos» i els
irregulars com a «delinqüents». L’exacerbació de l’opinió pública va crear un
clima al qual es va intentar posar fi després dels assassinats xenòfobs, com el
de Lucrecia Pérez. Part de la població s’hi va alçar en contra, en contra també
de la intoxicació informativa i de la política governamental; des d’aleshores
s’ha fet proverbial el crit: «a baix la llei d’estrangeria».
Espanya va aparèixer com un país d’immigració profundament dividida. Però ni els xenòfobs ni els antiracistes representen la majoria. De la mateixa
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manera que viuen entre nosaltres una gran diversitat d’estrangers, hi ha diversitat d’espanyols, i cada sector de la població pensa de manera diferent en relació amb els estrangers. L’objectiu d’aquest capítol és, precisament, endinsar-se en
les diferents «claus» (o lògiques) amb les quals aquests sectors d’espanyols pensem sobre aquests «altres» que conviuen aquí, visibles o no, i en molts casos,
amb la intenció de permanència; també farem una incursió en les repercussions
que té aquesta manera de pensar i de dir sobre els altres en la nostra forma
d’actuar davant d’ells, a través del que passa en el camp educatiu. Presentem els
resultats d’una investigació sobre l’escola com a espai d’acció intercultural i
examinem les posicions dels agents socioeducatius en relació amb ella.
Tots i cada un de nosaltres, com a individus particulars que som,
estem immersos en contextos existencials (culturals, lingüístics, de classe) que
podem pensar com a propis, però, al capdavall, tendim a categoritzar l’entorn
social en termes d’inclusió dels altres en diversos grups. Les fronteres entre el
«nosaltres» i «els altres» tenen una ubicació diferent en cada cas (pobres/rics;
racionals/incivilitzats; instal·lats/exclosos; etc.), però també, poden ser d’índole diversa (moral, cultural, econòmica, etc.). No obstant això, les lògiques d’identificació/diferenciació semblen operar de forma específica quan «els altres»
són presentats sota l’etiqueta genèrica d’estrangers. Es tracta d’una categoria
social que apareix «espontàniament» com a diferent, separada del conjunt de
la població local. A la vegada podem dir que aquesta distinció no està construïda de la mateixa manera ni amb els mateixos materials pels diferents discursos existents en la població autòctona. Els resultats d’investigacions permeten distingir tres grans lògiques, analíticament diferents, però que, a la pràctica, poden actuar combinades de diferent manera:
Lògica nacionalista: Un ampli ventall de posicions discursives comparteix simbòlicament un supòsit comú: la naturalització de l’estat-nació. Aquest
apareix com una realitat essencial (dada inqüestionable, no modificable) que
adscriu les poblacions a un estatus de ciutadania, determinat pel seu lloc de
naixement. L’estat (que atorga la ciutadania) no seria una construcció socialment i històricament condicionada, sinó l ‘expressió d’una realitat «essencial»
(la nació/ nacionalitat) i l’ens encarregat de defensar a aquest cos social. El
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«normal» és que cada població resideixi en el seu espai estatal-nacional; les
migracions internacionals introdueixen una anomalia en aquest ordre. Aquest
discurs no al·ludeix a possibles diferències racials, ètniques o culturals; en principi és compatible amb una postura «antiracista», sempre que es mantingui el
principi que la prioritat en l’accés als recursos correspon als nacionals. Per tant,
el grau de receptivitat o de rebuig en relació amb la immigració està condicionat per la percepció de, en primer lloc, la situació personal i familiar i, en
segon, per la del conjunt dels espanyols. Aquest tipus de consideracions tendeix,
per la seva pròpia lògica, a delimitar el camp d’«allò que és estranger» al dels
immigrants pobres, que apareixen molt més com a consumidors de recursos de
la societat autòctona que com a productors de riquesa.
Lògica culturalista: Hi ha una altra gamma de posicions ideològiques
en relació amb els estrangers que no s’articula al voltant de l’argument nacional, sinó al de la diferència cultural. El discurs es construeix a partir de dos
supòsits bàsics. En primer lloc, les cultures són universos tancats, immodificables pel que fa als trets fonamentals (supòsit essencialista); en segon lloc, hi ha
cultures mútuament incompatibles que, en cap cas, poden coexistir pacíficament; aquesta incompatibilitat s’atribueix habitualment a les limitacions de
certes cultures definides com a «tancades», cosa que les converteix en inferiors o
retardades (supòsit de jerarquització). Per tant, al marge de quines siguin les
circumstàncies econòmiques, la coexistència de col·lectius amb cultures «no
compatibles» només es pot saldar amb l’assimilació o amb la segregació absoluta. Les actituds en relació amb els estrangers depenen, en aquest cas, de l’univers
cultural al qual se’ls adscrigui i de la posició d’aquest univers en relació amb la
cultura autòctona. La persistència de les seves particularitats culturals, percebudes com a resistència a la integració en un marc universalista, no aporta riquesa sinó conflictivitat social. No hi ha possibilitat d’un intercanvi mutu ni d’una
convivència fructífera quan la minoria és (o sigui, se la caracteritza com a)
portadora de tradicionalisme tancat, d’irracionalitat i d’agressivitat.
Lògica igualitària: La tercera lògica discursiva parteix d’un igualitarisme que impugna els criteris de discriminació nacional o cultural, ja que parteix de la igualtat bàsica dels éssers humans. La lògica dels drets humans ha de
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ser universal sense aturar-se en les fronteres estatals. Aquest postulat genèric
admet diferents modulacions que generen uns discursos diferenciats en relació
amb allò que és estranger, que van des de la igualtat d’oportunitats en un món
econòmicament obert fins a la crítica frontal a l’ordenament social.
Els discursos concrets que escoltem no tenen les característiques netes
d’aquest tipus purs. La dinàmica de les relacions socials, la interacció entre
diversos grups, l’intercanvi i els diferents vincles de poder/subordinació generen
diverses combinacions i són el resultat de desplegaments variables, que estan en
funció de la posició social del parlant; a més, reflecteixen la seva referència a un
objecte il·lusori. De fet, no hi ha cap referent fix ni unívoc dels discursos que
al·ludeixen a «allò que és estranger»: de vegades es comença a parlar sobre
estrangers (no espanyols) per passar a parlar de criteris de classe (els pobres),
ètnics (on s’inclouen els gitanos espanyols) o culturals (grups oberts-civilitzats
davant de grups tancats-retardats), segons el cas. Buscant un denominador
comú de les diferents representacions que adquireix allò que és estranger per a
les posicions no igualitàries, podríem dir que fa referència a la gent «de sota»
(les persones estrangeres a les quals se’ls atribueix similituds amb la pròpia
identitat –de classe, ètnica, cultural– perden els trets d’estrangeria). Per tant, les
motivacions en què es fonamenta el rebuig no són consegüentment racistes
(quan s’accepta els no-blancs, com els xeics àrabs, els inversors japonesos o els
estudiants afroamericans) ni xenòfobes (quan el rebuig només es refereix a
certs estrangers). Més aviat els arguments nacionals i ètnics es combinen amb
els de classe per articular un camp de rebuig de «geometria variable».
L’articulació d’«allò que és estranger» s’imagina i es construeix socialment en un procés continu, en un vincle estret amb les relacions socials. Estem
efectivament davant d’un «complex inestable i descentrat de significants socials
en transformació constant a partir de les lluites polítiques». No hi ha lògica
pura, en tot cas sembla clar que els discursos de rebuig i/o de discriminació cap
a «allò que és estranger», sigui quina sigui la lògica des de la qual es despleguen, no poden ser etiquetats com a premoderns o antimoderns (excepte en el
cas de la posició d’«identitat contra modernitat»).Al contrari, la superioritat dels
nacionals es fonamenta en la legalitat de l’estat-nació, una institució de les més
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modernes; mentre que la discriminació de cultures «inferiors» té el fonament en
l’etnocentrisme de la posició dels modernitzadors intolerants, que es constitueix
en paradigma exclusiu de la racionalitat i del progrés. Dins d’aquests marcs, les
actituds d’obertura i de solidaritat cap a «allò que és estranger» troben límits
precisos. En aquests casos, les postures «antiracistes» o propostes de valors alternatius a la modernitat capitalista, s’inscriuen dins de l’ordre social de l’exclusió,
en el qual coexisteixen sexisme, racisme i exclusió econòmica.
La denúncia, per més apassionada que sigui, de les actituds extremes de
certs grups o institucions a penes s’enfronta amb l’epifenomen del rebuig a «allò
que és estranger» i dóna per bons elements centrals de la modernització capitalista a partir dels quals es generen les condicions del rebuig i de la discriminació. Aquesta és la paradoxa i la complexitat de la relació entre modernització i
identitats socials. El repte és aprofitar aquesta situació històrica com a oportunitat per aprendre a conviure d’una manera nova. La discussió parlamentària
d’una nova llei d’estrangeria ha mostrat els dos vessants apuntats: la concepció
d’Espanya com a país d’acollida i la del rígid control policial del fluxos (justificat ja clarament en l’existència d’Europa, cimera de Tampere). ¿Estarà pròxim
l’ideal que proposa la interculturalitat o no? Aquesta és la tasca de tots els que
apostem per això.

1. Introducció
Des de fa diverses dècades i de manera gairebé imperceptible, els nostres pobles i ciutats, així com els camps, han anat rebent a altres persones
abans desconegudes; avui dia estan convivint amb nosaltres. Al principi passaven desapercebuts perquè els espanyols n’identificàvem una part com a turistes, encara que fossin uns turistes de gairebé dotze mesos l’any, i d’altra banda a
penes en teníem notícia perquè s’ubicaven en zones agràries o treballaven en
la construcció d’obres públiques, com les autopistes, que modernitzaven el paisatge. Ni un sector ni l’altre van comportar canvis en la percepció dels autòctons com tampoc ho va comportar l’arribada tradicional de portuguesos a les
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províncies frontereres. Espanya continuava sent un país d’emigrants a l’estranger o de migrants interiors.
Poc temps després, vam començar a sentir en les grans ciutats accents
sud-americans que eren coneguts gràcies al cinema o a la televisió; a les cases
de sectors benestants, s’hi van introduir noies filipines amb domini de l’anglès
per «servir»; les platges van tornar-se multicolors –llocs de venda ambulant, etc.
Mentre que els espanyols pensàvem en Europa, tots aquells ciutadans del món
pensaven en Espanya. I la llavors anomenada Comunitat Econòmica Europea va
imposar les seves condicions: si Espanya pretenia incorporar-s’hi, havia de legislar la presència de ciutadans no comunitaris i el control de les fronteres de
manera contundent. L’any 1985 va ser la data de l’aprovació de la denominada
«llei d’estrangeria», i el 1986, la de l’ingrés del Regne d’Espanya a la CEE. A partir d’aleshores, es va produir l’escissió: uns eren estrangers residents (regulars) i
els altres irregulars (sense existència legal si no era per perseguir-los). La situació socioeconòmica va acabar agreujant el problema: l’augment de l’atur i la
fragmentació social que es va produir en la dècada 1975-1984 va començar a
buscar culpables. Els mitjans de comunicació massiva i les declaracions de responsables polítics d’Interior van dirigir les mirades de l’opinió pública cap als
immigrants. Els immigrants regulars es van veure com «molt nombrosos» i els
irregulars com a «delinqüents». L’exacerbació en l’opinió pública va crear un
clima al qual es va intentar posar fi després dels assassinats xenòfobs, com el de
Lucrecia Pérez. Part de la població s’hi va alçar en contra, i també contra a intoxicació informativa i la política governamental; des d’aleshores s’ha fet popular
el crit «a baix la llei d’estrangeria».
Espanya es va despertar com a país d’immigració profundament dividit.
Però ni els xenòfobs ni els antiracistes representen la majoria. De la mateixa
manera que viuen entre nosaltres una gran diversitat d’estrangers, hi ha diversitat d’espanyols i cada sector de la població pensa de manera diferent en relació
amb els estrangers. L’objectiu d’aquest capítol és, precisament, endinsar-se en
les diferents «claus» (o lògiques) amb les quals aquests sectors d’espanyols pensem aquests «altres» que conviuen aquí, visibles o no, i en molts casos amb
intenció de permanència; també farem una incursió en les repercussions que té
aquesta manera de pensar i dir sobre els altres, en aquesta manera d’actuar
davant d’ells, a través del que passa en el camp educatiu. Presentem els resul-
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tats d’una investigació sobre l’escola com a espai d’acció intercultural, i examinem les posicions dels agents socioeducatius en relació amb l’escola. Ara com
ara, Espanya és simultàniament país d’emigració i d’immigració; socialment i
culturalment sempre ha estat plural, encara que hagi costat molt reconèixer-ho,
i la presència d’immigrants entre nosaltres ho torna a posar de manifest. El repte és aprofitar aquesta situació històrica com a oportunitat per aprendre a viure
d’una manera nova. La discussió parlamentària d’una nova llei d’estrangeria ha
mostrat els dos vessants apuntats: la concepció d’Espanya com a país d’acollida
i la del rígid control policial dels fluxos (justificat ja clarament en l’exigència
d’Europa, cimera de Tampere). ¿Estarem a prop de l’ideal que proposa la interculturalitat o no? És una tasca de tots aquells que hi apostem.

2. Des d’on es parla
Espanyols, uns i altres
«Els espanyols diuen dels immigrants...». Afirmacions genèriques d’aquest tipus que es poden sentir tant en els mitjans de comunicació social com
en converses al bar i entre grups d’amics. «Els espanyols diuen...», tendeix a
constituir un subjecte parlant homogeni i deixa de banda les formes específiques i concretes que adopten els discursos socials a l’hora de reflectir la manera de posicionar-se dels diferents grups socials davant d’algú/d’alguna cosa
(d’espanyols, en aquest cas). Sempre ens trobem davant d’un tema que és
objecte de l’opinió pública, posicions diferenciables perquè les idees es generen en contextos històrics precisos i en determinats grups socials.
Estem acostumats a llegir la nostra història recent en termes de generacions: els nostres pares i avis vivien en uns temps en què la tradició pesava tant
que era gairebé impossible el progrés; en canvi, el nostre temps és el de la
modernització i ens situa en l’autovia del desenvolupament. El pas de la tradició a la modernització no tindria marxa enrere, motiu pel qual qualsevol reivindicació d’allò que és comunitari o tradicional apareix com a invocació desfasada si no com a directament reaccionària. En canvi, la modernització es presenta
com un procés gradual i continu que expandeix les potencialitats d’un ordre
social basat en la «racionalitat».
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El model social de la modernització respon a les situacions de les societats de capitalisme avançat; és, no obstant això, una simplificació dels processos
socials. Si d’una banda conté un element mític (promet el benestar creixent
per tothom en un marc de pau social i abundància il·limitada), de l’altra, està
unit a un caràcter impositiu (la modernització es plasmaria en un model únic i
només hi hauria un camí per accedir-hi; fora d’aquest marc només hi hauria
obscurantisme i retard). Des del nostre punt de vista per analitzar els trets
característics d’una societat com l’espanyola, convé adoptar una perspectiva
d’anàlisi més àmplia que intenti superar el reduccionisme bipolar tradiciómodernitat.
Els espanyols que actualment tenen més de 65 anys es van socialitzar
en el període de la guerra i postguerra civil. En aquells anys, Espanya era un
país predominantment agrari: el 49% de la població treballava en el sector agrícolaramader. L’autarquia econòmica imposada després de la guerra civil per
una dictadura fèrria beneficiava en primer lloc als grans terratinents; la ideologia dominant ressaltava els valors de la «família cristiana» (autoritat patriarcal,
submissió filial, separació estricta de rols entre sexes), l’honor, l’estatus i la propietat.(30) El sector de població que va viure plenament aquest ambient representa actualment un 14% del total.
Al principi de la dècada dels seixanta s’inicia una gran transformació de
la societat dirigida pel mateix règim polític autoritari del franquisme. L’obertura econòmica a l’exterior engega un procés de desplegament capitalista que
recompon la configuració social, econòmica i ideològica del país. El període
1960-1975 (etapa de desenvolupament) es caracteritza per la industrialització,
la modernització agrícola, les migracions massives, la urbanització, el desenvolupament d’una norma de consum de masses i l’inici d’un sistema estatal de protecció social.
Durant aquests 15 anys, uns cinc milions d’espanyols van emigrar des de
les zones rurals cap als pols de desenvolupament o cap a l’Europa industrialitzada. La població dedicada a l’agricultura va baixar fortament fins al 24,1%, a causa
d’un procés d’industrialització creixent del sector (producció abocada al mer-

(30) Alguns d’aquests elements estan desenvolupats a Alonso, L.E. i Conde, F., Historia del consumo en España: una
aproximación a sus orígenes y primer desarrollo, Debate, Madrid, 1994, pàgs. 24-32.
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cat, introducció de fertilitzants, mecanització, etc.). Paral·lelament es va desenvolupar el procés d’urbanització, centrat en uns quants pols de desenvolupament,
que es van convertir en una notable industrialització i en el desplegament de
noves branques dels serveis (l’ocupació en la indústria i en la construcció va
passar del 28% al 35%, i la dels serveis del 28% al 39%). El Producte Interior Brut
es va duplicar àmpliament i es van reduir les distàncies amb la Comunitat
Europea (la renda per persona va passar del 58% de la mitjana dels països que
actualment componen la UE fins gairebé el 70%); paral·lelament es va desenvolupar una dinàmica centre/perifèria entre les zones «modernitzades» (Madrid, País
Basc, Catalunya i els arxipèlags) i les «retardades» dins del territori espanyol.
Dins del mateix marc polític dictatorial, aquest conjunt de transformacions va donar lloc al ressorgiment incipient d’un sistema de protecció social
estatal. En el període 1968-72 es passa d’un Estat protector residual a un altre
d’institucional, que només més tard adoptaria formes democràtiques. El 1970
(Llei General d’Educació) i 1972 (Llei de Bases de la Seguretat Social) té lloc
l’arrencada cap al creixement de la despesa social, recolzat en la coincidència
de les necessitats d’acumulació (garantir una demanda solvent) i en les reivindicacions socials. En els setanta es va registrar el creixement històric més gran de
la despesa social en relació amb el PIB; a causa bàsicament dels capítols d’educació i sanitat.
El període «de desenvolupament» va implicar un canvi històric de proporcions desconegudes en la història espanyola. A mitjan anys setanta, la majoria de la població vivia a les ciutats, rebia un salari amb dret a prestacions
socials i sanitàries complementàries, començava a accedir a una educació
pública gratuïta, a un habitatge propi, a vehicle i a una variada i creixent oferta
de béns de consum. Es va registrar una millora del nivell de vida d’importants
sectors, fet que va reduir la polarització social, generadora de radicalismes polítics.(31) La «mentalitat de classe mitjana», caracteritzada per les expectatives d’ascens social, de progrés lineal i continuat dins del l’ordre existent, es va convertir en una font de cohesió social, tot i estant en un context institucional que
encara era fortament jeràrquic i repressiu. Sobre aquests fonaments es va

(31) La «desradicalització política» que va possibilitar el desenvolupament d’una transició pactada entre forces
democràtiques i sectors del franquisme, es va basar en les condicions de vida aconseguides per un sector dels
treballadors, tant per via del salari directe com per la de les prestacions socials estatals.
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desenvolupar un procés d’homogeneïtzació cultural i ideològica. No obstant
això, la pretensió totalitzadora de la ideologia dominant mai es compleix de forma acabada; la mateixa dinàmica social del procés «modernitzador» (les seves
contradiccions i irracionalitats) va generar fractures i contratendències; davant
la força centrípeta del discurs establert van sorgir línies de fuga, forces centrífugues que van impedir la cristal·lització uniforme de la vida social.
El desenvolupisme espanyol va situar Espanya entre els països de
l’Europa dependent, a mig camí entre els estats poderosos del Nord i els
pobres del Tercer Món, en posició de «semiperifèria»,(32) precisament quan el
model de creixement occidental (fordista) havia entrat en crisis a escala internacional, i havia generat una recomposició important de forces socials. A principis dels anys setanta, el model de creixement occidental havia començat a
donar senyals preocupants en els països més desenvolupats i, ràpidament, es
va manifestar la crisi. L’avenç de les polítiques neoliberals durant la segona
meitat dels setanta en gran part dels països centrals va expressar l’aparició
d’una nova estratègia de creixement basada en la recomposició dels marges
de guany empresarials a través d’una disminució de les rendes dels treballadors, tant per la via de retallades del salari directe (augments per sota de la
inflació, increment de l’atur i de l’ocupació precària, etc.) com del salari indirecte (reducció de la despesa social estatal i augment de les ajudes a les
empreses).
A Espanya el nou cicle es va caracteritzar per la confluència de dos processos: la instauració d’un nou ordenament polític, basat en una constitució
democràtica que garanteix les llibertats civils, i la crisi i reconversió del model
socioeconòmic. El nou marc democràtic va permetre desenvolupar elements
del model prototípic dels països centrals d’Occident, entre ells, la legitimació
de les associacions sindicals i empresarials que, juntament amb les autoritats
electes, s’incorporen als mecanismes de regulació social. Aquesta democratització de les relacions socials va tenir lloc, però, dins d’una dinàmica neocorporativa a l’entorn d’un Estat fort, que ha reforçat el pes i la influència social d’un
conjunt d’elits corporatives (empresarials, partidàries, sindicals, etc.) en detri-

(32) Wallerstein caracteritza així els països que, dins d’una economia-món fortament jerarquitzada, combina activitats
de producció avançades amb altres pròpies dels països perifèrics. Vegeu Wallerstein, I., El moderno sistema mundial,
Siglo XXI, Madrid, 1979.

LA IMMIGRACIÓ ESTRANGERA A ESPANYA. ELS REPTES EDUCATIUS ■

173

ment dels mecanismes democràtics i de participació directa de la base social.
Com a conseqüència, la institucionalització de la democràcia política a Espanya
ha anat acompanyada de la desmobilització popular.(33) D’altra banda, el reconeixement constitucional de la diversitat nacional de l’Estat espanyol (pluralitat
lingüística i diversitat cultural) va constituir un marc que podria propiciar una
convivència normalitzada amb la «diferència». Davant del model unitari i centralitzador del franquisme, l’«Estat de les autonomies» obre les portes a un joc d’identitats múltiples dins de l’espai estatal.(34)
Aquest període es caracteritza per un increment de les interrelacions a
escala mundial (la globalització econòmica). A Espanya l’«obertura» als processos d’internacionalització s’ha registrat en tots els àmbits: l’econòmic (disminució del proteccionisme, implantació d’empreses estrangeres, reconversió de
sectors productius, importància creixent del sector financer i especulatiu, etc.);
l’institucional (traspàs a l’àmbit de la Unió Europea de certs nivells de decisió,
acompanyat d’un procés de corporativització en què tenen més pes els lobbies
d’influències que els parlaments), i l’ideològic («Europa s’ha constituït en un
paradigma de modernitat i en horitzó inqüestionable; la «caiguda dels Pirineus»
representa un senyal d’avenç cap a la modernitat; l’Àfrica i la resta del Tercer
Món es configuren cada vegada més com a diferents, tan pobres com retardats).
L’estructura social va experimentar transformacions importants d’índole no conjuntural. Entre la població ocupada es va registrar el decreixement del
proletariat industrial i dels empleats en l’agricultura (especialment dels petits
propietaris), i una forta expansió de l’ocupació en el sector serveis. Paral·lelament es va consolidar un atur estructural important (la taxa d’atur va passar de
l’1%, el 1970, al 23% el 1993); es va desenvolupar la precarització del mercat de
treball i l’expansió de l’economia submergida (més del 33% dels treballadors
per compte d’altri amb contractes temporals; tres milions de llocs de treball
submergits el 1985, especialment dones i joves).(35) Aquests processos confluei(33) Colectivo Ioé, Participación ciudadana y urbanismo. Consolidación de la democracia y desmovilización
popular en la ciudad de Madrid. C.O.A.M., Madrid, 1985 (no publicat); i Del Águila, R. i Montoro, R.,El discurso político
de la transición española. CIS, Madrid, 1984.
(34) Si les poblacions assumissin com a fet normal aquesta dispersió i pluralitat de la «identitat nacional», estaríem davant
d’una experiència de convivència de la diferència que podria facilitar una major obertura cap a la població d’origen
estranger. No obstant això, les formes concretes sota les quals es continua presentant avui dia l’anomenat «problema de
la unitat nacional» no permet ser massa optimistes en relació amb això.
(35) Análisis de las condiciones de vida y de trabajo en España, Secretaria d’Estat d’Economia del Ministeri
d’Economia i Hisenda, Madrid, 1988, pàgs. 117-8. Un estudi posterior estimava en un 40% el percentatge d’ocupats que
es trobava en situació irregular, Miguélez, F. i Recio, A., Informe sobre la economía sumergida, Barcelona, 1988.
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xen en un increment de la polarització i de la fragmentació social, amb un
creixement simultani dels llocs més i menys qualificats, però sobretot d’aquests
últims.(36) Paral·lelament s’ha registrat un fre en el procés de distribució de rendes experimentat a principis dels setanta, i una crisi dels mecanismes de promoció i d’integració social, com l’escola (el fracàs escolar supera el 30% en l’ensenyament primari) o les diverses prestacions socials.(37)
Aquest procés de fragmentació qüestiona el mecanisme d’integració de
les classes subordinades construït durant el període de desenvolupament. De
les expectatives d’una societat de classes mitjanes que tendeix a reduir els
extrems superior i inferior, es passa a la realitat d’una diferenciació creixent de
les formes d’inserció laboral, dels nivells salarials, de les condicions de treball o
de protecció social. En resum, les diferències en les condicions de vida i de renda, posen en crisi els referents unificadors, mentre que la segmentació s’estén a
l’àmbit del consum: les peculiaritats del disseny rendeixen culte a l’individualisme hedonista d’una minoria solvent; la producció en massa es dirigeix als
estrats mitjans amb capacitat de consum; els béns de primera necessitat, «sense
marca», queden reservats per a aquells que a penes es mouen dins del límit de
la subsistència. D’aquesta manera, l’estructura social es reforça per tots dos
extrems, mentre que el segment superior (empresaris, gerents, professionals i
qualificats, especuladors, etc.) amplia el seu poder econòmic i la seva influència social, apareix el fenomen de la «nova pobresa» que afecta col·lectius cada
vegada més amplis (aturats de llarga durada, temporers i submergits, joves aparcats, etc.) al mig d’una amalgama heterogènia (petits propietaris, sectors inferiors de les classes mitjanes funcionals, treballadors assalariats amb feina fixa,
etc.) que veu retallades les seves possibilitats de reproducció, però es manté
enquadrada dins dels grans dispositius de regulació i d’integració.
Les grans línies que han marcat el procés de la reorganització social d’aquesta segona meitat del segle XX mai han aconseguit que tots els espanyols
hagin anat a l’uníson. El model de desenvolupament escollit ha tingut clarament
beneficiaris, però també perdedors; uns s’hi adapten gustosament, mentre que
els altres mostren reticències. Tampoc la polaritat entre partidaris i opositors de
(36) Castells,M. i altres: Nuevas tecnologías, economía y sociedad en España, Alianza, Madrid, 1986, Vol. II, pàg. 555.
(37) L’assegurança d’atur no cobreix tota la població aturada; la universalització de les pensions o l’atenció sanitària es
fan en detriment de la qualitat; els programes de rendes mínimes es limiten a gestionar la pobresa en uns nivells
«acceptables», etc.
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la modernització es pot reduir a progressistes i tradicionals. Durant aquestes
dècades han aparegut noves perspectives que des de la postmodernitat o dels
moviments alternatius (ecopacifisme, feminisme, antiracisme, etc.) plantegen
altres disjuntives. Per tant, «els espanyols» es troben en circumstàncies socials
diverses, tant entre si com en relació amb el passat immediat. Des de la seva
particular inserció en aquest context concret (final del desenvolupisme, crisi de
l’estat protector i dels seus mecanismes integradors, creixent globalització de la
vida econòmica, transferències de nivells de decisió a instàncies supraestatals)
els grups elaboren la seva identitat social i estableixen fronteres entre el «nosaltres» col·lectiu i el món dels «altres». El desplegament dels seus discursos és el
motiu d’anàlisi principal d’quest capítol. Però abans d’abordar-lo convé que ens
aturem en l’objecte dels discursos: els estrangers a Espanya.

3. Sobre qui es parla i com es construeix el que es diu
Immigrants, uns i altres
Potser la característica més acusada dels immigrants estrangers a
Espanya és la diversitat. Una part important, gairebé la meitat, prové de països
del Primer Món, sobretot de l’àmbit de la Unió Europea; d’altra banda, no
podem identificar immigrant amb treballador, ja que menys de la meitat és
població activa i, per tant, la majoria és inactiva (menors de 16 anys i majors de
65, mestresses de casa, rendistes i jubilats del centre i del nord d’Europa, estudiants). També la immigració té rostre femení (gairebé la meitat del total).
Espanya, per la seva situació internacional, ha funcionat des dels anys seixanta
com a país de desenvolupament intermedi (ric per als pobres i pobre per als
rics) i ha rebut fluxos de migració diversos: del nord i del sud, a l’hora que un
gran nombre d’espanyols residien a l’estranger (per cada estranger que viu aquí
hi ha més de tres espanyols a fora).(38)
És difícil parlar sobre la diversitat de manera uniforme. A més, les mateixes estratègies d’inserció social dels immigrants presenten una gran pluralitat
de registres que fan saltar fàcilment els estereotips que difonen els mitjans de

(38) Vegeu el capítol de l’obra: Colectivo Ioé, «La inmigración extranjera en España, 2000».
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comunicació de masses, i generen una àmplia gamma de possibilitats de reacció de l’opinió pública que va des del rebuig fins a l’acollida i el respecte per la
diferència. També aquí cal contemplar la influència de la «memòria històrica»
de les relacions entre Espanya i determinats col·lectius (del nord d’Àfrica,
d’Amèrica Llatina, etc.). En certa mesura, les estratègies d’inserció dels immigrants són diferents respostes, adaptatives les unes i provocatives les altres, a les
posicions mostrades pels autòctons.

Dir i actuar
La condemna de certes comunitats provinents de la immigració a la
condició de minoria ètnica té molt a veure amb la forma amb què la societat
autòctona la percep i s’hi interrelaciona. La preocupació pel suport que certes
actituds de rebuig podrien tenir en l’àmbit de la Unió Europea ha fet que s’elaboressin informes sobre la situació (com l’Informe Ford al Parlament
Europeu) i que sorgissin iniciatives institucionals (com la proclamació de
1997 com a Any Europeu contra el Racisme).
A Espanya el fenomen racista té arrels històriques profundes. El
col·lectiu que tradicionalment l’ha patit és l’ètnia gitana, perseguida institucionalment des dels Reis Catòlics fins a la segona meitat del segle XX, caracteritzada encara avui dia per la majoria «paia» com a grup encara més problemàtic que els immigrants estrangers. Durant el període de desenvolupament
(1960-1975), la imatge de l’estranger no estava carregada de connotacions
negatives; tot al contrari, apareixia com a paradigma del que es considerava
modern, de la llibertat, de l’oci i de l’opulència econòmica.(39) Les mesures
restrictives a l’entrada d’immigrants imposades per la denominada Llei
d’Estrangeria de 1985, no responien a un estat de l’opinió pública, sinó a les
necessitats polítiques derivades de l’estratègia d’integració en la Comunitat
Econòmica Europea d’aleshores. L’«opinió pública» sobre la immigració, més
concretament: de la immigració com a problema, va ser més aviat un efecte
de les notícies de premsa i de les declaracions de determinats responsables
polítics. Encara a l’any 1989, més del 20% dels enquestats no tenia opinió
(39) Alvite, J.P., «Racismo e inmigración», a ALVITE, J.P. (coord.), Racismo, antirracismo e inmigración, Gakoa, Donostia, 1995, pàgs. 89-122.
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sobre qüestions referides als immigrants; dos anys més tard menys del 10%
s’inhibia davant de preguntes com «quins drets han de tenir els estrangers
residents legals o quina opció han d’adoptar si desitgen viure a Espanya». En
aquest curt termini de temps es va configurar una imatge social que no provenia del contacte directe amb persones de nacionalitat estrangera, que la
majoria de la població afirmava no tenir.
La captura d’algunes pateres a les costes mediterrànies i la publicitat
dels resultats de la regularització de 1991 van generar en els mitjans de
comunicació el discurs de l’«allau» immigratòria, fomentat pel Ministeri de
l’Interior, que utilitzava la Llei de Seguretat Ciutadana per detenir de manera
indiscriminada a immigrants «del Sud», només pel seu aspecte extern. El 1992
es va produir l’assassinat d’una immigrant dominicana que vivia, juntament
amb altres compatriotes, de manera precària en una discoteca abandonada a
Madrid. Els seus autors van ser un grup d’ideologia nazi dirigit per un policia
en actiu. Encara que per a les autoritats aquests grups són una de tantes «tribus urbanes», situades al mateix nivell que els aficionats a un tipus de música
particular, diverses entitats socials han denunciat la perillositat de l’entramat
ultradretà, que utilitza el discurs de la xenofòbia com a banderí de reclutament. Però les majories socials i polítiques es consolen constatant que a
Espanya el feixisme organitzat no té un referent polític clar i li falta una
expressió parlamentària. De totes maneres, aquest assassinat va constituir un
toc d’alarma i va permetre la posada en marxa de diverses iniciatives i campanyes sota la bandera de l’antiracisme.
Però cap d’aquestes dues expressions, el feixisme organitzat o l’antiracisme militant, reflecteixen les actituds majoritàries entre la població espanyola. Les diverses enquestes fetes periòdicament(40) han mostrat que s’estableix
una jerarquia entre grups estrangers, que col·loca en els primers llocs els europeus comunitaris seguits pels llatinoamericans, i en els últims llocs els africans negres i marroquins. Els asiàtics i europeus de l’Est figuren en unes posi-

(40) Les més importants, per la seva continuïtat al llarg del temps, són les que ha fet el Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS), dependent del govern central, i el Centro de Investigación sobre la Realidad Social (CIRES), avui dia
ASEP. Amb un altre registre, SOS Racismo publica un Anuario sobre el racismo en el estado español. De totes aquestes
fonts, en traurem algunes referències.

178

■ EL DESAFIAMENT INTERCULTURAL. ESPANYOLS DAVANT LA IMMIGRACIÓ

cions intermèdies (si és que els investigadors no es descuiden de preguntar per
ells).(41) La imatge dominant de l’immigrant sempre és, en primer lloc, la d’un
ciutadà marroquí; entre 1990 i 1993 el segon lloc va passar de ser ocupat pels
llatinoamericans a ser-ho pels negroafricans. Al llarg dels anys, les enquestes
mostren una valoració més bona dels grups estrangers, tot i que la tolerància és
lleugerament inferior si la pregunta es refereix a un vincle concret («relació
afectiva d’una filla amb un estranger»). Aquesta evolució reflecteix l’eco del discurs oficial que estigmatitza les expressions racistes i xenòfobes, si bé no es pot
afirmar que es tracti d’una convicció adquirida o de la dissimulació i l’adequació a les circumstàncies.
En qualsevol cas, la majoria declara que la resta dels espanyols discriminen els gitanos i els immigrants(42) però, alhora, la major part de la població no
inclou la immigració entre els seus principals motius de preocupació. Aquesta
apareix de forma marginal (3% dels enquestats) darrere de temes com les drogues, l’habitatge, el funcionament dels serveis públics o la conservació ambiental. Convé tenir en compte aquesta valoració general a l’hora d’analitzar la resta
de la informació oferta pels estudis d’opinió. La majoria dels enquestats no
creu que a Espanya hi hagi massa immigrants, tot i que en els últims anys han
augmentat els que ho afirmen (del 12% al 28%), fins al punt que una minoria
arriba a pensar que aquí hi ha més estrangers que a Alemanya, a França o a
Itàlia. D’aquesta sobrevaloració de la magnitud de la immigració sorgeix que, al
voltant d’un 20% de la població afirmi que la immigració «acabarà provocant
que Espanya perdi la seva identitat», si bé la majoria rebutja aquesta afirmació.
Més de la meitat afirma que només s’haurien d’admetre treballadors d’altres
països quan no hi hagi espanyols per cobrir aquests llocs de treball. També hi
ha opinions contradictòries sustentades per una majoria dels enquestats: d’una

(41) També els estudis d’opinió, amb els seus oblits i preguntes, han contribuït a dissenyar una «opinió pública»
determinada. Hem tractat la qüestió a Colectivo Ioé, «Extranjeros y españoles. Más allá de opiniones y actitudes.
Aproximación a la lógica discursiva de las relaciones», ponència presentada a Jornadas Racismo y Educación: Hacia
una Educación Multicultural, Unversitat d’estiu Antonio Machado, Baeza, 31 d’agost – 4 de setembre de 1992.
(42) Vegeu Espelt Granés, E., «La actitud de los españoles hacia las minorías étnicas» a SOS RACISMO,Informe anual
sobre el racismo en el Estado español, 1995, Barcelona, 1996, pàgs. 199-217 (en aquest article es resumeixen els principals resultats d’enquestes fetes pel CIS i pel CIRES entre 1991 i 1995); Valles, M., Cea, Ma i Izquierdo, A.,Inmigración,
racismo y opinión pública en España, CIS, Madrid, 1997 (aquest treball, encara no publicat, analitza de forma conjunta
els missatges dels mitjans de comunicació de les enquestes fetes entre 1991 i 1996 i dos estudis qualitatius finançats pel
CIS); i Barbadillo, P., Extranjería, racismo y xenofobia en la España contemporánea. La evolución de los setenta a los
noventa, CIS, Madrid, 1997 (anàlisi de les enquestes del CIS des de 1971 fins a 1993 sobre estrangeria i immigració.
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banda se sosté que els estrangers fan feines que els espanyols rebutgen i
simultàniament s’afirma que prenen llocs de treball als espanyols.(43)
Els estudis d’opinió mostren també que la majoria de la població dóna
suport a algunes de les decisions preses pel govern central: limitar l’entrada
d’immigrants econòmics, regularitzar els irregulars, establir contingents i promoure la integració dels nous treballadors, tot i que aproximadament la meitat
condiciona aquestes mesures al fet que els immigrants tinguin o aconsegueixin
feina. En altres paraules: s’accepta la presència dels que tinguin una feina,
sempre que no la «prenguin» als autòctons, però hi ha un cert rebuig a assumir una població d’estrangers desocupats (no obstant, un 20% és partidari de
permetre l’entrada d’immigrants sense subordinar-la a la situació d’ocupació a
Espanya). Un cop acceptades aquestes premisses, la majoria dels autòctons
dóna suport de manera creixent al fet que els immigrants tinguin drets socials:
educació pública, sanitat gratuïta, habitatge digne, treball en igualtat de condicions, etc. Aquesta posició apareix confirmada al llarg dels últims anys, com es
pot veure a la taula següent:
Taula 1

OPINIÓ DELS ESPANYOLS SOBRE ELS SERVEIS QUE L’ESTAT
HA DE PROPORCIONAR ALS IMMIGRANTS (EN %)
Vivenda
Sanitat
Educació fills
Educació cònjuge
Subsidi d’atur
Cursos FP
Cursos espanyol

1991

1992

1993

1994

1995

X-1995

1996

1997

1998

66
85
82
75
67
–
–

64
91
90
84
65
–
–

63
86
85
76
62
–
–

61
87
84
76
63
76
83

71
91
88
81
73
83
86

65
87
86
79
65
81
83

62
90
87
77
67
79
83

63
84
82
74
63
76
78

68
89
86
76
68
78
84

Fonts: CIRES i ASEP, elaboració Butlletí OPI Núm. 6.

(43) Una altra enquesta, feta el 1997, a escolars d’entre 13 i 19 anys d’edat (des de l’últim curs de Primària fins al
Batxillerat i FP) mostra que el 15% està disposat a admetre més immigració, i el 65% prefereix una Espanya pluricultural
i mestissa. En l’altre extrem, el 10% és partidari d’expulsar els treballadors estrangers, el mateix percentatge votaria un
partit similar al de Le Pen, i el 26% aposta per una Espanya blanca i occidental en la qual els immigrants només tindrien
l’opció d’assimilar-se completament. A més, la majoria (65%) creu que s’ha d’impedir l’entrada de nous treballadors i
que la immigració contribueix a l’augment de la delinqüència i la droga (42%). Vegeu Calvos Buezas, T., Encuesta escolar 1997, Instituto Juventud / Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (ressenyat a El Mundo, de 3/2/1998).
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En canvi, si la pregunta només fa referència als irregulars, un 30% afirma
que no han de tenir dret a cap mena de prestació social, tot i que la majoria
admet que se’ls atengui en casos d’emergència, especialment en l’àmbit sanitari
i educatiu. Amb tot, hi ha una opinió majoritària favorable a facilitar-ne la regularització, a la qual s’oposa un 20% que és partidari de la immediata expulsió
d’aquest col·lectiu. Contrastant les dades d’opinió en l’àmbit de la Unió Europea s’observa que a Espanya hi ha una opinió més favorable a l’ampliació dels
drets dels immigrants, mentre que en la majoria dels altres països, la tendència
és afavorir-ne una retallada. El gràfic 1 mostra la situació comparativa entre els
diversos països de la UE. No és fàcil interpretar aquests resultats, ja que la situació de més o menys immigració no es correspon amb la de més o menys
rebuig; fins i tot hi ha casos tan significatius com el de Luxemburg que presenta en conjunt la millor posició («gens racista») quan té el percentatge més alt
d’immigració de la UE (hi ha un immigrant per cada tres residents). Espanya es
troba molt ben situada en les posicions de menys racisme, semblants a les de
Suècia, Portugal i Irlanda.
La sensació d’«invasió» que expressa una part de la població no està
referida al conjunt dels estrangers. Al contrari, hi ha una escala d’«altres» davant
de la qual s’adopten unes actituds diferenciades. A mesura que el grup s’acosti
a la raça blanca, a la cultura occidental i a la religió cristiana, la tolerància –fins i
tot l’acollida franca– augmenta; distanciar-se d’algun d’aquests paràmetres és
començar a caure en desgràcia, tot i sent ciutadà espanyol.(44) Per exemple, una
majoria considera beneficiosa per a Espanya la immigració des de països desenvolupats; en canvi, la meitat creu que la immigració del Tercer Món contribueix
a incrementar les taxes d’atur (encara que no a la disminució de salaris). Dels
estudis del CIS es poden extreure les característiques més comunament atribuïdes als immigrants del Tercer Món (vegeu quadre 1): els espanyols troben un
tret comú a tots ells a partir del qual se’ls configura com a diferents: ells són
retardats; nosaltres (i la resta del món desenvolupat) no. Dins d’aquesta caracterització comuna s’estableixen discriminadors i jerarquies en les quals els afri-

(44) Vegeu Calvo Buezas, T., El racismo que viene: otros pueblos y culturas vistos por profesores y alumnos, Tecnos,
Madrid, 1990 i Crece el racismo, también la solidaridad: los valores de la juventud en el umbral del siglo XXI, Tecnos,
Madrid, 1995.
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Gràfic 1

GRAU DE RACISME EXPRESSAT SEGONS PAÏSOS
DE LA UNIÓ EUROPEA, 1997
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Font: Direcció General d’Ocupació, Relacions Industrials i Assumptes Socials, Comissió Europea, 1997.

cans subsaharians surten més ben parats ja que se’ls considera treballadors i no
superbs, ni tacanys o cruels; els llatinoamericans donen una imatge ambigua:
treballadors i ganduls, ni superbs ni cruels; mentre que els àrabs són dipositaris
de les pitjors qualitats: cruels i ganduls, mancats d’honradesa i poc fiables (l’enquesta no inclou els asiàtics).
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Quadre 1

ESTEREOTIPS DE LA POBLACIÓ ESPANYOLA RESPECTE A ALGUNS
COL·LECTIUS ESTRANGERS
Grups ètnics

Són

No són

Africans

retardats, treballadors

superbs, tacanys, cruels

Llatinoamericans

retardats, treballadors, ganduls

cruels, tacanys, superbs

Àrabs

retardats, cruels
ganduls/treballadors,
intel·ligents/superbs

honrats, fiables

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Estudi Núm. 1.841 del CIS.

En particular, quan es pregunta pels atributs negatius que dificultarien
la seva integració a Espanya, es menciona, en el cas dels llatinoamericans, la
delinqüència, en el dels polonesos, les diferències culturals, en els de l’Àfrica
negra, la diferència racial, i en els dels marroquins, totes aquestes dificultats juntes (raça, cultura i delinqüència). La imatge del «moro», treballada al llarg de
segles i segles de conflictiva història, apareix com el paradigma de l’estranger
«altre». A part d’això, la majoria dels enquestats es mostra partidària de restringir les entrades d’immigrants, però també de facilitar-ne l’accés a una sèrie de
drets socials (assegurança d’atur, sanitat, habitatge, etc.) i bastant menys al reconeixement de la seva especificitat cultural, que hauria de ser abandonada o bé
conservada en l’àmbit privat.
Si ens fixem en els resultats de les enquestes d’opinió ens trobem amb
un augment de la sensibilitat en relació amb la immigració al llarg dels últims
anys, impulsat potser per una millor informació, o com a reacció a certs fets de
violència xenòfoba. No obstant això, aquesta sensibilitat està subordinada a la
situació d’ocupació dels autòctons i no s’amplia a la possibilitat d’arribada de
nous immigrants. De totes maneres, els intents de comprendre les lògiques del
rebuig/acceptació de les comunitats ètniques d’origen estranger no es poden
limitar als estudis d’opinió quan aquests es limiten a formular preguntes directes i a recollir-ne les respostes més o menys racionalitzades. D’aquesta manera,
els grups socials més conscients de les implicacions d’una pregunta estan més
capacitats per acomodar les respostes a l’àmbit social o polític convenient.
Això explica per què les enquestes indiquen que els màxims índexs de rebuig
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es detecten entre els grups amb un grau d’instrucció inferior (els «cultes» se
saben amagar més bé d’aquestes valoracions) o en les comunitats autònomes
en què hi ha menor proporció d’immigrants (vegeu gràfic 2).
Gràfic 2

«ÍNDEX DE XENOFÒBIA», SEGONS C.A. D’ALTA O BAIXA
IMMIGRACIÓ. 1991-1997
2,5
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immigració

Espanya

Font: ASEP, Actituds cap als immigrants, OPI, Madrid, 1998, pàg. 126.

Les anàlisis de tipus quantitatiu tenen ple sentit quan se sap de què es
parla i quan allò de què es parla no és una pura sistematització dels prejudicis de
l’investigador. Per a això cal conèixer prèviament el «mapa ideològic» en el qual
s’assenten els discursos referits als estrangers. A les pàgines següents intentem
avançar en aquest sentit, recolzats pels resultats dels treballs d’investigació.(45)

4. Posicions dels espanyols davant dels estrangers
Aproximació a les lògiques discursives o a les paradoxes de l’alteritat
Tots i cada un de nosaltres, com a individus particulars, estem immersos
en contextos existencials (culturals, lingüístics, de classe), que podem conside(45) L’apartat següent exposa algunes de les conclusions desenvolupades a Colectivo Ioé, Discursos de los españoles
sobre los extranjeros. Paradojas de la alteridad, CIS, Madrid, 1995.
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rar que ens són propis, però en la nostra manera de pensar les coses o de comportar-nos, no configurem una diversitat il·limitada de posicions ni tampoc una
identitat única i homogènia per a tots. Al contrari, tendim a categoritzar l’entorn social en termes d’inclusió dels altres en diversos grups. Les fronteres
entre el «nosaltres» i «els altres» tenen una ubicació diferent en cada cas (pobres/rics; racionals/incivilitzats; instal·lats/exclosos; etc.) però també, poden ser
d’índole diversa (moral, cultural, econòmica, etc.). No obstant això, les lògiques
d’identificació/diferenciació semblen operar de forma específica quan «els
altres» són presentats sota l’etiqueta genèrica d’estrangers. Es tracta d’una categoria social que apareix «espontàniament» com a diferent, separada del conjunt
de la població local. Alhora podem dir que aquesta distinció no està construïda
de la mateixa manera ni amb els mateixos materials pels diferents discursos
existents en la població autòctona. Els resultats d’investigacions permeten distingir tres grans lògiques analíticament diferents però que, a la pràctica, poden
actuar combinades de diferent manera:

Lògica nacionalista
Un ampli ventall de posicions discursives comparteix simbòlicament
un supòsit comú: la naturalització de l’estat-nació. Aquest últim apareix com
una realitat essencial (dada inqüestionable, no modificable) que adscriu les
poblacions a un estatus de ciutadania determinat pel seu lloc de naixement.
L’estat (que atorga la ciutadania) no seria una construcció socialment i històricament condicionada, sinó l’expressió d’una realitat «essencial» (la nació/nacionalitat) i l’ens encarregat de defensar a aquest cos social. El «normal» és que
cada població resideixi en el seu espai estatal-nacional; les migracions internacionals introdueixen una anomalia en aquest ordre. Aquest discurs no al·ludeix
a possibles diferències racials, ètniques o culturals; en principi és compatible
amb una postura «antiracista», sempre que es mantingui el principi que la
prioritat en l’accés als recursos correspon als nacionals. Per tant, el grau de
receptivitat o de rebuig en relació amb la immigració està condicionat per la
percepció de, en primer lloc, la situació personal i familiar i, després, per la del
conjunt dels espanyols.
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Aquest tipus de consideracions tendeix, per la seva pròpia lògica, a delimitar l’àmbit «d’allò que és estranger» al dels immigrants pobres, que apareixen molt més com a consumidors de recursos de la societat autòctona que
com a productors de riquesa. Dins la ideologia nacionalista sorgeixen postures
diferenciades en funció de l’estatus social:
– Els nacionalistes progressistes no veuen que la seva posició perilli a causa de
la presència d’immigrants i, per tant, proposen acollir-los i donar-los drets,
sempre subordinats a la situació econòmica del país.
– Els nacionalistes proteccionistes es troben en situació de subordinació i, en
alguns casos, de precarietat, cosa que els du a produir un reclam urgent de
protecció que exclou els immigrants estrangers i redueix el camp per al desplegament de discursos solidaris o tolerants.
– Només en sectors en què les mancances materials porten a posicions d’escepticisme en relació amb el projecte modernitzador, s’obren esquerdes en el
plantejament nacionalista (sectors del subproletariat que «entenen» els patiments dels immigrants ja que, en part, són els seus).

Lògica culturalista
Hi ha una altra gamma de posicions ideològiques en relació amb els
estrangers que no s’articula al voltant de l’argument nacional, sinó al de la
diferència cultural. El discurs es construeix a partir de dos supòsits bàsics. En
primer lloc, les cultures són universos tancats, immodificables pel que fa als trets
fonamentals (supòsit essencialista); en segon lloc, hi ha cultures mútuament
incompatibles que, de cap manera, poden coexistir pacíficament; aquesta incompatibilitat s’atribueix habitualment a les limitacions de certes cultures definides
com a «tancades», cosa que les converteix en inferiors o retardades (supòsit de
jerarquització). Per tant, al marge de quines siguin les circumstàncies econòmiques, la coexistència de col·lectius amb cultures «no compatibles» només es pot
saldar amb l’assimilació o amb la segregació absoluta. Les actituds en relació
amb els estrangers depenen, en aquest cas, de l’univers cultural al qual se’ls adscrigui i de la posició d’aquest univers en relació amb la cultura autòctona.
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La representació per antonomàsia que hi ha incompatibilitats culturals
irresolubles és la situació de la minoria gitana a Espanya. La persistència de les
seves particularitats culturals, considerades com a resistència a la integració en
un marc universalista, no aporta riquesa sinó conflictivitat social. No hi ha cap
possibilitat d’un intercanvi mutu ni d’una convivència fructífera quan la minoria és (o sigui, es caracteritza com a) portadora de tradicionalisme tancat, d’irracionalitat i d’agressivitat. Si després de segles, els gitanos espanyols continuen
sense «normalitzar-se» estaríem davant la prova que l’arribada d’estrangers procedents de cultures «estranyes» no aportaria més que problemes irresolubles a
la societat autòctona. Dins la ideologia de rebuig culturalista distingim tres discursos principals, vinculats a tres tipus de situació social:
– L’etnocentrisme localista basa la seva identitat en els vincles amb la tradició,
en els llaços de sang (ja sigui el parentesc real o la nació concebuda com a
família) i en els vincles amb la terra. Fora del cercle dels propis, tot és un
perill en potència. Els de fora només poden ser acceptats en la mesura en
què s’assimilin; mentre no ho facin haurem de sospitar d’ells i no donar-los
drets «excessius»; si viuen entre nosaltres que sigui sempre com a minoria
subordinada. Els estrangers que són caracteritzats com a culturalment incompatibles s’enfronten al rebuig obert a la seva presència (que no se’ls deixi
entrar, que es creïn llocs de treball als seus països) o bé a la perspectiva d’una
«integració» subordinada, caracteritzada per l’assimilació cultural i la negació
del ple dret de ciutadania.
– El racisme obrer és el discurs desplegat principalment per una part de les
classes subordinades que construeixen la seva identitat al voltant de la «normalitat». Per a aquest últim grup, les distàncies de classe tenen menys importància que les que hi ha entre la majoria normalitzada i els grups «asocials».
L’ètnia gitana apareix com a paradigma d’anormalitat i de desviació, i ofereix
el motlle sobre el qual s’articula el discurs referit a estrangers d’altres cultures; el treballador responsable, moderat i integrat constitueix l’estereotip oposat. Des d’aquests pressupòsits, la diferència cultural no té cap legitimitat. Els
«diferents» no poden reclamar la vigència de les seves pròpies normes ja que
la convivència social depèn del fet que tots acatem la mateixa llei (l’origen i
legitimitat de la qual no es posa en qüestió). La multiplicitat s’ha de regular
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per l’un, que coincideix amb allò amb què ens identifiquem; la identificació
entre normalitat i racionalitat converteix la diferència en anomalia. La minoria és un perill sempre a l’aguait, que intenta imposar-se així que es trobi amb
unes situacions favorables per fer-ho. D’aquí ve que la convivència entre
cultures «oposades» es presenti com a indesitjable; el que s’ha de procurar és
la dissolució de l’element anòmal (dispersant-lo entre gent «normal», preferiblement entre les classes pròsperes) o el seu aïllament («que els duguin a la
reserva igual que els indis») per protegir la majoria.
– El cosmopolitisme etnocèntric és el discurs racista de les capes socials
il·lustrades; el cosmopolitisme sosté que les diferències fonamentals no
s’estableixen entre ciutadans d’un país i d’un altre, sinó entre grups amb un
grau diferent de civilització; a les antípodes se situen aquells que, pròxims a
l’estat salvatge, ignoren les normes mínimes de convivència. Aquest tall travessa tots els espais nacionals. El discurs cosmopolita s’identifica amb les
classes «cultes» de qualsevol procedència (ambaixadors, professionals
estrangers o gitanos rics), menysprea les classes inferiors (autòctones o
immigrades), i estableix un «racisme de classe» basat en arguments culturalistes. S’afirma que hi ha universos culturals separats i jerarquitzats. Les cultures que posen l’èmfasi en l’individualisme es defineixen com a «obertes» i
són considerades com a superiors. La diversitat de cultures no representa
una pluralitat d’opcions amb igual entitat, sinó una estructura jeràrquica en
l’escala modernització-retard. Per tant, els plantejaments interculturalistes
no tenen cabuda: quan coexisteixen diferents cultures, la superior (la pròpia) s’ha d’imposar a la inferior (l’aliena). Així, la defensa de la modernitat
desemboca en una postura etnocèntrica: les cultures presentades com a
irracionals, fanàtiques, no igualitàries, en resum perilloses per a la modernitat, han de ser controlades i/o segregades; la seva discriminació és un acte
d’autodefensa plenament justificat.

Lògica igualitària
La tercera lògica discursiva parteix d’un igualitarisme que impugna els
criteris de discriminació nacional o cultural, ja que parteix de la igualtat bàsica
dels éssers humans. La lògica dels drets humans ha de ser universal sense atu-
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rar-se en les fronteres estatals. Aquest postulat genèric admet diferents modulacions que generen discursos diferenciats en relació amb l’estranger, que van
des de la igualtat d’oportunitats en un món econòmicament obert fins a la crítica frontal a l’ordenament social:
– L’universalisme individualista afirma que l’èxit o el fracàs en la vida depèn
dels propis mèrits, sempre que hi hagi igualtat d’oportunitats per a tothom.
Per tant, el control de fronteres no és justificable, ja que limita el joc de la
competència només als ciutadans d’un estat. Estem en un món econòmicament unificat, en el qual cada persona ha de fer valer les seves capacitats. Els
immigrants són individus que mereixen la seva oportunitat, independentment de la taxa d’atur que hi hagi en el país de destinació.
– L’igualitarisme paternalista parteix d’uns valors que no s’ajusten als límits
circumscrits per l’ordre institucional dominant. Abans que les lleis, les fronteres o la competència, ha de prevaler la solidaritat entre humans, membres d’una fraternitat universal, ja sigui des d’una concepció teològica («tots fills del
mateix déu») o genèricament humanista (totes les persones iguals en dret).
Per tant, la relació amb els estrangers s’ha d’establir en peu d’igualtat superant els particularismes egoistes. L’actitud solidària que presenta aquesta posició no es troba exempta d’un cert paternalisme, en la mesura en què es privilegia el plantejament de solidaritat amb els pobres i els oprimits des de sectors que no són pobres ni se senten oprimits. Aquesta circumstància tendeix
a incloure l’immigrant en el camp més ampli de la marginació, objecte de
protecció i d’ajuda, però no apareix com a ciutadà amb plena capacitat per
ser titular de drets i organitzar-se la seva pròpia vida. Des d’aquesta perspectiva, el criteri principal per determinar prioritats no seria la nacionalitat, sinó el
grau de necessitat social.
– El discurs de la solidaritat anticapitalista sosté que estem en un sistema
mundial dominat pels interessos de les grans empreses multinacionals i pels
governs del Nord: aquests últims impulsen els nacionalismes, la separació i els
conflictes entre cultures, i sostenen els governs més retrògrades al Sud, per
garantir els seus privilegis i el manteniment d’un ordre injust. Aquest conjunt
de factors genera pobresa i, consegüentment, uns moviments migratoris massius. Per tant, si el sistema funciona a escala mundial, l’anàlisi en termes nacio-
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nals no és vàlida, només hi ha d’haver ciutadans del món, subjectes de drets
pel sol fet d’haver nascut. En aquesta lògica tampoc l’argument de l’atur
nacional és una excusa per rebutjar els immigrants, ja que les desigualtats
mundials són molt més importants. A més, la convivència des de principis
democràtics exigiria el respecte a la diversitat cultural juntament amb la condemna de les desigualtats econòmiques.

Què ha de dir la proposta de modernització al tema de les identitats
El procés de «modernització» tal com s’ha assenyalat al principi (acumulació, diferenciació social, desarrelament, individualització...) mobilitza i posa
en crisi a grups socials «tradicionals». El discurs que es produeix proposa un
esquema d’anàlisi simple per donar-ne compte: es tractaria d’un procés evolutiu i unidireccional que permet passar de la tradició a la modernitat. Des d’aquesta perspectiva, la «modernització» implica progrés, perquè comporta un
avenç inqüestionable, i racionalitat, ja que no introduiria fractures fonamentals
en la societat; per tant, tota resistència al seu desplegament no pot interpretarse si no és com a mostra d’irracionalitat i de retard.
Des d’una perspectiva una mica més àmplia es poden fer algunes observacions a aquesta lectura reduccionista que fa la modernització, ja que es
pot dir que l’«individu modern», superats els lligams de les societats estamentals, és lliure... solament per a desenvolupar-se en un marc determinat i
inqüestionable. I, d’altra banda, la racionalitat modernitzadora no és lineal ni
exclou la irracionalitat social. El model de capitalisme que coneixem no ha
pogut integrar els ciutadans en posició d’igualtat més que en el pla jurídic,
mentre que en el seu desenvolupament fàctic ha generat desigualtat i exclusió
social. Les resistències i ruptures de legitimitat que sorgeixen d’aquests processos no sempre són, ni tan sols habitualment, expressió de «pervivències tradicionalistes» sorgides de sectors socials que encara no han estat integrats per
la modernització; al contrari, es tracta d’unes ideologies i d’uns comportaments que sorgeixen com a conseqüència del propi desplegament del procés
de modernització.
A partir d’aquestes observacions és possible superar l’esquema bipolar i
unidireccional condensat en el binomi tradició-modernització. Basant-nos en
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aquests observacions(46) hem elaborat el quadre I, que presenta una articulació
de quatre posicions ideals típiques en relació amb «allò que és estranger» i les
situa en el «camp de la nació»:
1. Identitat (comunitària) contra modernitat: articula la seva identitat des
d’una postura de tancament i d’immobilisme, producte d’una grupalitat suposadament indiferenciada i immutable. La nació (pàtria), projecció de la comunitat local ha de mantenir la seva puresa davant d’elements estranys, mantenint-los apartats dels seus dominis o en una posició d’inferioritat irreversible.
Els sectors socials que sustenten aquesta posició es consideren molt perjudicats (esclafats) pel procés de la modernització social.
2. Modernitzadors intolerants: plenament identificats amb la normalitat
vigent, a la qual consideren com a expressió de racionalitat i de progrés que
es plasma en l’organització jurídica estatal. El binomi legalitat/normalitat,
condensació de totes les virtuts de la modernitat, és l’únic referent vàlid per
a una socialització civilitzada; els estrangers s’hi ha d’atenir estrictament i
assimilar-se completament a la cultura dominant sota pena de ser segregats
(pel que fa a representació del retard i de la irracionalitat) perquè no contaminin la societat autòctona (civilitzada).
3. Pobres blancs xenòfobs: instal·lats en el paradigma de la modernització
des d’una posició social dependent reclamen protecció a un poder superior.
Aquest poder està representat per l’estat social, encarregat d’assegurar la subsistència dels seus ciutadans (drets dels espanyols autòctons) davant de
col·lectius que pretenen tenir accés als recursos «nacionals» (immigrants
pobres/asocials), sense que els assisteixi aquest dret. La presència d’aquests
estrangers posa en perill les aspiracions d’aquest sector per integrar-se plenament en els beneficis de la modernització.

(46) Ortí, A., «Génesis y estructura de la sociedad de masas. La formación de los medios de comunicación masiva»,
ponència en el curs de Las prácticas cualitativas de investigación social (dirigit per Ángel de Lucas), Universitat d’estiu de El Escorial, juliol 1994.
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Quadre 2

POSICIONS IDEALS TÍPIQUES EN RELACIÓ AMB «ALLÒ QUE ÉS
ESTRANGER»

PROTECCIONISME
NACIONAL

COSMOPOLITISME
ETNOCÈNTRIC

DEPENDÈNCIA

ACUMULACIÓ
(3)

(2)

NACIÓ: ESTAT SOCIAL

NACIÓ: LEGALITAT/NORMALITAT

(des de la precarietat fragmentada
–dependent– es requereix protecció.
Aquest és lògicament un dret dels
autòctons. Nacionalisme pragmàtic)
Subordinació

Assimilació / Segregació

XENOFÒBIA DE «POBRE BLANC»
ASPIRANTS A LA MODERNITZACIÓ

MODERNITZADORS
INTOLERANTS

(1)

(4)

NACIÓ: LLAÇOS DE SANG

ESTAT-NACIÓ: DOMINI

(rebuig de la diferència, tancament
i immobilisme. Allò que és estranger
com a perill. La comunitat/nació com
a essència immutable)
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(l’acumulació, sinònim de progrés,
imposa una normalitat/normativitat
exigible a tots. Qui no s’hi adapti ha de
ser reclòs o expulsat)

(igualtat radical dels éssers humans;
lluitar contra les estructures que
generan desigualtat o exclusió,
més enllà de les fronteres)

Expulsió

Solidaritat entre iguals

IDENTITAT COMUNITÀRIA
CONTRA MODERNITAT

VALORS ALTERNATIUS A LA
MODERNITZACIÓ CAPITALISTA

ARRELAMENT

DISSIDÈNCIA

LOCALISME
ETNOCÈNTRIC

UNIVERSALISME
NACIONALISME «ALLIBERADOR»
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4. Alternatius a la modernització capitalista: la identitat nacional se subordina a la de membre de la humanitat; aquesta és segregada en grups desiguals
per una estructura injusta (el capitalisme) d’abast mundial. La presència d’estrangers està vinculada a aquesta dinàmica (inversors de capital, treballadors
immigrants, etc.). La solidaritat amb els immigrants s’estableix des d’un pla
d’igualtat entre subjectes que posen en qüestió el marc econòmic i institucional que genera i regula els processos socials, incloses les migracions.
Els discursos concrets que escoltem no tenen les característiques netes
d’aquests quatre tipus purs. La dinàmica de les relacions socials, la interacció
entre diversos grups, l’intercanvi i els diferents vincles de poder/ subordinació
generen diverses combinacions. Totes elles parteixen de les identitats socials
presentades, però són el resultat de desplegaments variables que estan en funció de la posició social del parlant; a més reflecteixen la referència a un objecte
il·lusori. De fet, no hi ha un referent fix ni unívoc dels discursos que al·ludeixen
a «allò que és estranger»: de vegades es comença parlant sobre estrangers (no
espanyols) per passar a parlar de criteris de classe (els pobres), ètnics (on s’inclouen els gitanos espanyols) o culturals (grups oberts-civilitzats davant de tancats-retardats), segons el cas. Buscant un comú denominador de les diferents
representacions que adquireix allò que és estranger per a les posicions no igualitàries podríem dir que fa referència a la gent «de sota» (les persones estrangeres a les quals se’ls atribueix similituds amb la pròpia identitat –de classe, ètnica
o cultural– perden els trets d’estrangeria). Per tant, les motivacions en què es
basa el rebuig no són consegüentment racistes (quan s’accepta no-blancs, com
els xeics àrabs, els inversors japonesos o els estudiants afroamericans) ni xenòfobes (quan el rebuig es refereix només a certs estrangers.). Més aviat els arguments nacionals i ètnics es combinen amb els de classe per articular un camp
de rebuig de «geometria variable».
L’articulació d’«allò que és estranger» s’imagina i es construeix socialment en un procés continu, en un vincle estret amb les relacions socials.
Efectivament estem davant d’un «complex inestable i descentrat de significants
socials en constant transformació a partir de les lluites polítiques».(47)

(47) Omi, M., i Winant, H., Racial Formation in the United States: from the 1960s to the 1980s, Routledge and Kegan
Paul, Londres, 1986.

LA IMMIGRACIÓ ESTRANGERA A ESPANYA. ELS REPTES EDUCATIUS ■

193

No hi ha una lògica pura,(48) en tot cas sembla clar que els discursos de
rebuig i/o discriminació cap «allò que és estranger», sigui quina sigui la lògica
des de la qual es despleguen, no poden ser etiquetats com a premoderns o antimoderns (tret del cas de la posició d’«identitat contra modernitat»). Al contrari,
la superioritat dels nacionals es fonamenta en la legalitat de l’estat-nació, una
institució de les més modernes; mentre que la discriminació de les cultures
«inferiors» té el seu fonament en l’etnocentrisme de la posició dels modernitzadors intolerants, que es constitueix en paradigma exclusiu de la racionalitat i
del progrés. Dins d’aquests marcs, les actituds d’obertura i de solidaritat cap
«allò que és estranger» troben uns límits precisos. En aquests casos les postures
«antiracistes» o les propostes de valors alternatius a la modernitat capitalista
s’inscriuen dins de l’ordre social de l’exclusió, en el qual hi ha sexisme, racisme i exclusió econòmica.
La denúncia, per més apassionada que sigui, de les actituds extremes de
certs grups o institucions a penes s’enfronta amb l’epifenomen del rebuig a
«allò que és estranger» i dóna per bons elements centrals de la modernització
capitalista a partir dels quals es generen les condicions del rebuig i de la discriminació. Aquesta és la paradoxa i la complexitat de la relació entre modernització i identitats socials.

5. L’escola: camp d’acció intercultural
per als agents educatius
La «diversitat social» nucli de l’interculturalisme
Tot i que les situacions de «diversitat cultural» no són una novetat en la
realitat social de l’escola espanyola,(49) ha estat amb l’arribada de fills d’immigrants estrangers i en el marc de l’última reforma del sistema educatiu (LOGSE,
1990) quan s’ha iniciat un procés de reflexió específic. La immigració estrange-

(48) El que C. Guillaumin denomina «racisme popular» no funciona en termes de causalitat sinó en forma sincrètica, i
mescla diferents nivells en una realitat única. Guillaumin, C., «La “différence” culturelle», a Wieviorka, M. (dir.) op., cit.
pàgs. 149-151.
(49) Com a mostra, només cal referir-se a les diferències en funció del gènere, de les cultures regionals, o a la divisió
ètnica paios-gitanos.
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ra s’ha convertit en un indicador privilegiat de la diversitat cultural, tant per
l’especificitat de la seva situació (marcada pel tall juridicopolític de la ciutadania) com per l’interès que aquesta temàtica suscita en altres països de l’Europa
comunitària.
La presència d’immigrants d’origen estranger introdueix un factor de
diversitat en les societats receptores, que veuen com augmenta la seva pluralitat ètnica. Les característiques que solen identificar una comunitat ètnica són
bàsicament l’origen nacional, l’idioma, la religió o certs trets físics. Però la construcció de les fronteres entre diferents grups ètnics no és immutable, al contrari, és el resultat d’uns processos socials, de les estratègies polítiques i econòmiques dels diferents components d’una societat.(50) D’altra banda, no qualsevol
comunitat ètnica pot ser qualificada com a minoria ètnica. Per això és necessari que, a més d’estar constituïda com a comunitat específica, ocupi una posició
de subordinació o marginació social. Per tant, la clau per a la constitució de
minories ètniques és la relació que estableixen amb la població majoritària. En
aquest cas el terme «minoria» no es refereix a l’aspecte numèric, sinó a la condició d’inferioritat del col·lectiu. Els processos migratoris transnacionals són una
font de renovació constant de la diversitat ètnica en les societats de destinació.
Això és degut tant a les possibilitats que l’agrupament ètnic ofereix als immigrats per defensar els seus interessos, com a les actituds de rebuig i de segregació o d’acceptació per part de les poblacions autòctones. El fet que un grup
immigrant pugui desenvolupar-se com a comunitat ètnica, en un pla d’igualtat
amb altres grups, o que es vegi abocat a la condició de minoria, en situació de
subordinació o d’exclusió, diu molt sobre les característiques de la societat
receptora.
¿Quins factors són els que intervenen en cada cas? L’explicació no es
pot centrar ni en suposades deficiències de les minories (culturals, biològiques,
etc.) ni solament en l’acció de la població majoritària (prejudicis), sinó en l’es-

(50) Considerem grups o comunitats ètniques els col·lectius definits a partir d’un conjunt de trets culturals, transmesos
a partir de l’aprenentatge, i no per l’herència genètica. En la definició d’aquests col·lectius té tanta importància l’autopercepció (el seu sentiment de conformar un grup específic i diferenciat) com la forma en què són percebuts pels
altres. Entre aquestes percepcions poden ocupar un paper els trets físicobiològics, però aquests trets només tenen sentit en la mesura en què són culturalment considerats com a rellevants. Per a una visió de la complexitat de l’assumpte,
vegeu Rex, J., Ethnic Minorities in the Modern Nation State, MacMillan Press, Londres, 1996 i Giménez, C. «La formación de nuevas minorías étnicas a partir de la inmigración», a AA.VV., Hablar y dejar hablar (sobre racismo y xenofobia), Universidad Autónoma de Madrid, 1994, pàgs. 177-220.
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tructura de les relacions mútues (igualtat o domini). En aquest sentit hi ha
diversos elements que incideixen en la dialèctica comunitat/minoria ètnica, i la
diversitat «cultural» és només una manifestació de les múltiples diferències que
travessen la realitat social. Aquesta inclou, almenys, dimensions econòmiques,
politicojurídiques, de gènere, ideologicoculturals i ètniques. La inscripció en
aquestes coordenades de tots els individus (autòctons i immigrants) dóna lloc a
grups de pertinença i d’identitat que, en el cas d’aquests últims, adquireixen
unes característiques pròpies.
Des del nostre punt de vista hi ha el risc de «culturitzar» excessivament
la qüestió dels grups ètnics, i així despullar la problemàtica del seus abastos
econòmics i polítics. Els resultats de diversos estudis sobre la inserció social
dels immigrants indiquen que la política social està destinada al fracàs si no
aconsegueix intervenir de forma favorable sobre els factors que limiten l’accés
de les minories als recursos econòmics (ocupació, prestacions) i a la plena ciutadania política (estabilitat jurídica, drets polítics plens). Sense una clara presa
de partit en aquest sentit, les proclames interculturalistes només serviran per
legitimar l’explotació i la subordinació de les minories ètniques. De moment, a
Espanya no s’ha establert un model acabat d’integració social dels immigrants
estrangers, tant pel recentíssim desenvolupament de polítiques oficials destinades a aquest col·lectiu, com per falta de definició d’unes línies orientadores fins
ben entrats els anys noranta. En particular, ha estat el sistema escolar el que
més interès ha despertat; un àmbit en el qual ha aparegut de manera explícita
la proposta de la interculturalitat o de l’educació intercultural. A continuació
apuntarem algunes línies d’actuació que estan tenint lloc en aquest àmbit i que
mostren com s’introdueix i es maneja a l’escola la diversitat que comporta la
immigració.(51)

La interculturalitat i l’escola obligatòria
L’heterogeneïtat cultural és una característica de les societats actuals.
No obstant això, els estats-nació es van constituir amb la pretensió d’uniformar
el món normatiu i de valors de les poblacions que els componien. L’ideal es
(51) A les pàgines següents recollim els resultats de la investigació feta pel Colectivo Ioé. El tratamiento de la
diversidad en la escuela, con especial atención al colectivo de inmigrantes, CIDE; Madrid, 1997.
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resumia amb la fórmula «un estat-un poble-una llengua-una cultura». Entre els
mitjans per garantir aquest objectiu, hi va tenir un paper fonamental el model
d’escola única, almenys fins a l’aparició dels moderns mitjans de comunicació
massiva, el poder dels quals per propiciar el consens social i la uniformitat ha
desplaçat en gran part les formes tradicionals de control i d’autoritat. A pesar
de l’acció d’aquests dispositius, la diversitat social no ha desaparegut mai; les
resistències a l’homogeneïtzació s’han manifestat de vegades com a conflictes
entre valors de classes socials, d’altres com a xocs entre el model oficial i les
pautes de diferents regions i/o llengües, de vegades sota la forma de rebuig o
de no enteniment manifestat per minories ètniques, etc. Tradicionalment,
aquestes manifestacions han estat catalogades des de la posició estatal com a
mostres de retard o resistències al progrés de la nació; actualment, tot i les dificultats, s’obre pas una altra concepció que no tan sols reconeix l’evidència de
la pluralitat interna dels estats nacionals, sinó que afirma el valor positiu d’aquesta circumstància.
L’inici d’aquest procés de reformulació ha coincidit a Espanya amb un
nou factor de diversitat cultural: la immigració d’origen estranger. A la pràctica,
la institució escolar ha estat una de les més accessibles per a la població d’origen estranger; fins i tot en èpoques en les quals la irregularitat era una qüestió
present en el debat públic, els fills d’immigrants «sense papers» no van trobar
massa problemes per matricular-se. En aquest sentit, el dret a l’educació ha
estat garantit a pesar de la precarietat jurídica de determinats col·lectius immigrants: si en alguns centres es negava la matriculació als nens de certs col·lectius (adduint falsament falta de places), aquests acabaven trobant lloc en altres
centres. El Reglament de la «llei d’estrangeria» de 1996 sanciona aquesta pràctica i reconeix el dret a l’educació de tots els estrangers independentment de la
seva situació jurídica.
¿En quina mesura el sistema escolar espanyol ha estat afectat pel fet
social de la immigració? Si ens fixem en la proporció que representen els fills
d’immigrants en el total de matriculats en els graus obligatoris, la resposta
òbvia és que menys de l’u per cent dels seus membres no pot provocar canvis
de gran relleu en cap institució. Per tant, si es tracta d’un tema de preocupació
serà per la incidència d’altres factors. Com veurem a continuació, en el pla teòric hi ha diferents opcions per al tractament de la diversitat des de l’escola i, a

LA IMMIGRACIÓ ESTRANGERA A ESPANYA. ELS REPTES EDUCATIUS ■

197

la pràctica, no tots els agents de la comunitat educativa (professors, alumnes,
pares i administració) han adoptat una posició idèntica davant el mateix fet:

a) La diversitat a l’escola
De manera esquemàtica podem resumir les diferents possibilitats d’abordar la diversitat a l’escola en cinc opcions. En un extrem, el rebuig als diferents, en l’altre, la denúncia i el combat contra els mecanismes generadors de
racisme i de discriminació:
– Rebuig dels diferents. En aquest cas, la diversitat és vista com un perill que
cal eludir. Per tant, és lícit limitar-ne l’entrada a les escoles i, quan això no és
possible, intentar reduir al mínim els contactes. En la nostra investigació hem
recollit diverses situacions que exemplifiquen aquesta posició: col·legis que
dificulten la matrícula de nens de determinada procedència, mestres i pares
que insten els seus fills a «no ajuntar-se» amb nens de certs col·lectius, pràctiques segregacionistes en alguns col·legis (no contacte amb nens portadors
del virus de la SIDA, asseure els nens negres en taules a part en el menjador
de l’escola, etc.), uns pares que canvien els seus fills de col·legi a causa de la
presència «excessiva» d’alumnes de nens «diferents», etc.
– Fer cas omís dels diferents. Des d’aquesta opció, l’alumnat és considerat
un conglomerat homogeni, en el qual no hi caben les necessitats especials: hi
ha un únic model de nen i un únic currículum per desenvolupar. Fins i tot
des de la pretensió d’un tracte no discriminatori («tots els nens són iguals») es
neguen les peculiaritats de col·lectius específics. D’aquesta manera, a la pràctica, l’escola «fa la seva» i els alumnes s’hi han d’adaptar, si no ho aconsegueixen quedaran marcats com a inadequats, insuficients, etc.
– Educar els diferents. En aquest cas, hi ha un reconeixement explícit de la
situació peculiar de certs col·lectius. L’escola no modifica els seus plantejaments
generals, però hi dedica una atenció especial amb la finalitat d’adaptar-los a la
marxa del conjunt de l’alumnat. En el nostre cas un exemple d’aquesta modalitat el constitueixen una bona part de les actuacions de l’«educació compensadora»: els nens de certes minories necessiten una atenció especial per garantir que
es puguin adaptar al ritme de la resta. Potser aquesta és la posició que té més
força actualment entre els professionals de l’ensenyament en el nivell primari.
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– Educació intercultural. En aquest cas es registra una adaptació del currículum destinat al conjunt de l’alumnat, i s’hi incorporen aportacions de diferents perspectives socioculturals. Les prospeccions fetes mostren que aquest
enfocament encara és incipient a l’escola espanyola, i que els seus principals
suports són alguns materials i experiències docents, i un sector minoritari de
pares de les classes mitjanes urbanes.
– Educació «antiracista». Amb aquesta denominació, utilitzada en el món educatiu britànic, apuntem a una opció que comparteix objectius amb l’educació
intercultural però que assenyala alguns límits dels seus plantejaments.
S’afirma que la relació entre grups culturals està mitjançada per la diferent
posició social, per tant, la interculturalitat no es pot entendre al marge dels
fenòmens de poder i de divisió de classes.(52) En la nostra investigació no hem
detectat discursos que representin aquesta opció, que requereix un determinat grau d’elaboració i de compromís que no es troba entre la població estudiada ni en l’àmbit institucional ni professional. Només el discurs dels fills
d’immigrants mostra, de manera implícita, els límits de l’opció intercultural
reduïda al desenvolupament de valors compartits sense atendre els factors
sociopolítics de l’exclusió: per a aquests joves, l’escola té poc dir davant de la
discriminació, que és una qüestió que es juga en altres àmbits (la violència
dels carrers, la política governamental, les accions policíaques, les desigualtats
Nord/Sud, etc.)
De les cinc opcions ressenyades, només les dues últimes proposen un
abordatge educatiu de la diversitat que eludeix l’etnocentrisme, reconeix el
pluralisme cultural i intenta elaborar models d’ensenyament que superin les
discriminacions. Les diferències entre aquestes dues perspectives resideixen en
la diferent valoració implícita sobre l’ordenament social actual. Per a l’educació
intercultural, el sistema social és, en línies generals, adequat, i pot ser millorat
mitjançant l’elaboració de valors compartits entre diferents grups. De la mateixa manera, el racisme i altres formes de discriminació, concebudes com a productes de la ignorància o com a aberracions psicoafectives, podrien ser supe-

(52) «La reforma escolar i la reforma en les relacions de raça i/o ètnia la fan dependre gairebé exclusivament del canvi
de valors, d’actituds i de la naturalesa humana dels actors entesos com a individus, peca d’idealisme. Abandonant la visió
de l’estructura desigual i de les relacions de poder, els interculturalistes estan plantejant una enorme responsabilitat
sobre les espatlles dels professors en la lluita per transformar les relacions de desigualtat». Calvo Cuesta, R., Castiello, C.,
et al., Materiales para una educación antirracista, Talasa, Madrid, 1996, pàg. 25.
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rats mitjançant l’educació. L’escola seria un instrument essencial en la construcció de la justícia social, entesa com una situació en la qual es garanteixi la
igualtat entre diferents nuclis de valors culturals. Per a l’educació antiracista, la
discriminació és un component estructural del sistema social vigent, per tant,
els educadors se n’han de plantejar la crítica i contribuir a canviar-lo. El racisme
i altres formes d’exclusió són un principi clau d’organització de la societat,
basada en la dominació i en l’explotació, per tant, l’educació en els valors és
insuficient per superar aquests fenòmens. Per això és necessari aconseguir una
justícia social entesa com a igualtat d’oportunitats i de situacions per a tots els
grups ètnics.
A pesar de la importància d’aquestes diferències, hi ha un ampli terreny
en comú que poden desenvolupar els partidaris de totes dues opcions, especialment en el cas espanyol en què el discurs de l’«educació en la diversitat» a
penes comença a obrir-se pas. El futur d’una escola que, efectivament, reculli la
pluralitat existent a les aules i que treballi per la superació de la discriminació
passa pel desenvolupament, necessàriament dificultós i polèmic, d’aquestes
orientacions. Però ¿quines possibilitats d’èxit hi ha tenint en compte les expectatives i els desitjos dels grups analitzats? Més enllà dels debats entre minories
il·lustrades ¿on se situa la majoria de la població afectada, és a dir, l’alumnat, les
seves famílies i els mestres? Vegem les posicions que adopten.

b) Posicions dels principals agents de la institució escolar
D’entrada és possible assenyalar diversos punts: es detecta una distància
apreciable entre les propostes normatives i retòriques de la institució escolar,
les activitats dels mestres i les expectatives de les famílies d’alumnes; que, en
general, hi ha una dificultat molt estesa per reconèixer les necessitats específiques i les aportacions dels grups més dèbils en l’escola; i que, quan es constata
l’existència de diferències (per part de mestres i pares d’alumnes), predominen
les actituds defensives i els atacs que dificulten l’intercanvi «pacífic» i el mutu
enriquiment. En aquest context, els incipients desenvolupaments darrere d’una
educació intercultural semblarien estar-se desenvolupant en el buit, per sobre i
al marge de la dinàmica social real, refractària a aquesta orientació. No obstant
això, una lectura d’aquest tipus seria, a més de radicalment pessimista, injusta
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amb l’existència d’altres discursos que, encara que de forma parcial, mostren
els límits dels models educatius vigents i la possibilitat d’altres desenvolupaments. De manera esquemàtica, les principals posicions detectades en el nostre
treball de camp són:
– Posicions de rebuig envers els «diferents». La falta de legitimitat social de
les actituds discriminatòries fa que les manifestacions de rebuig obert apareguin més com a referències indirectes que com a postura clarament assumida. Però hi ha elements de tancament i de rebuig que consideren certs
col·lectius «diferents» com a perillosos. Amb aquests col·lectius no hi hauria
la convivència enriquidora sinó la precaució i l’evasió de contacte. El paradigma de les minories perilloses se situa en el fanatisme i la intolerància que s’atribueix a la religió musulmana i, per identificació, als immigrants de països
àrabs (tot i que a Espanya hi ha musulmans autòctons, magribins i centreafricans, el fantasma del perill només està personificat en el «moro»). Per a aquesta posició no és possible una educació intercultural sinó, més aviat, que l’escola aïlli i redueixi el perill que representen determinades minories. La seva
presència genera inseguretat i atempta contra elements bàsics de la pròpia
identitat, per tant, el marge de flexibilitat és petit. Davant d’aquesta actitud els
partidaris de l’educació intercultural s’han de preparar per a la confrontació i
per a l’aparició d’obstacles importants.
– Etnocentrisme ambivalent. En aquesta posició se situen sectors socialment majoritaris tot i que, com veurem, hi ha diverses modulacions. La característica comuna a totes elles és una autodefinició de la identitat a partir de
trets «particulars» de grup (nacionalitat, llengua, religió, ètnia, etc.) i l’ambigua
relació amb els «altres» col·lectius. Dins d’aquest conglomerat hi ha una divisió fonamental en funció de la posició social que ocupa cada grup: les possibilitats de convivència, d’indiferència o de rebuig varien de forma considerable en funció de si la situació és de benestar social, d’integració social subordinada però estable o de minoria dominada.
– Des de posicions socials integrades-dominants, la participació en la societat
de consum de masses tendeix a diluir els aspectes més radicals de l’etnocentrisme. Quan hi ha satisfaccions materials o expectatives fundades d’incrementar l’estatus econòmic, es pot desenvolupar una identitat que doni preferència als aspectes d’homogeneïtat (consum, urbanitat, etc.) sobre els parti-
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cularistes. D’altra banda, els valors i les expectatives «diferencials» poden ser
desenvolupats i defensats amb més possibilitats si els col·lectius se senten
amb forces i legitimitat per aconseguir-ho.
Un exemple de la primera situació és el discurs d’una part dels pares
d’alumnes llatinoamericans de classe mitjana, que troben suportables les
diferències culturals amb la societat espanyola (els «costos de la integració») en
la mesura que obtenen reconeixement i recompensa en altres àmbits (estabilitat jurídica, seguretat econòmica, etc.); així, l’accés a posicions d’«integració»
implica la postergació d’allò que és «propi». En aquest context s’enyora però no
s’exigeix una política d’interculturalisme. Un exemple de la segona situació és
el cas de les classes mitjanes urbanes en un context bilingüe: la qüestió lingüística que, en principi, divideix el grup de pares d’alumnes immigrants no és
objecte de polèmica ja que cada sector se sent amb legitimitat i amb possibilitats d’expressar-se en la llengua que prefereixi; en l’àmbit escolar aquesta qüestió només es viurà com a problemàtica si els fills no es poguessin expressar i
aprendre la llengua pròpia. En principi, a partir d’aquesta experiència, en
aquest context hi ha un marge ampli per al desenvolupament d’una educació
intercultural; no obstant això, no sembla fàcil si l’obertura es fa cap a col·lectius
no tan sols «diferents» sinó també socialment «inferiors». No és el mateix fer un
esforç d’adaptació quan l’interlocutor ens apareix com un igual que quan es
tracta d’algú al qual no atorguem un grau igual de legitimitat. En aquest cas, les
possibilitats d’una estratègia d’educació intercultural passen per potenciar la
imatge de ciutadans de les minories socials.
– Des de posicions socials dominades-marginades, les possibilitats de fer valer
el dret a la diferència són menors. Amb tot, s’observen diversos graus de
resignació i diverses aptituds de resistència a la situació existent. Per exemple, en el discurs de les mares gitanes es detecta un to de denúncia i de reivindicació molt més sòlid que entre els pares immigrants marroquins que
ocupen posicions socioeconòmiques precàries. La minoria gitana, de vegades
més rebutjada que els immigrants estrangers, ha desenvolupat un sentiment
de legitimitat ciutadana que li permet defensar el seu dret a la diversitat en
el pla social; en canvi, molts immigrants viuen amb la percepció que les seves
possibilitats de desenvolupament estan sempre condicionades a les decisions
i a la voluntat dels autòctons (en definitiva, se senten estrangers: ciutadans de
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segona). Les repercussions d’aquestes posicions sobre el món escolar no sempre són unívoques.
En el cas dels gitanos hem apuntat, d’una banda, la queixa que l’escolarització i el contacte amb la cultura paia ha significat un deteriorament dels
trets d’identitat propis. Aquesta denúncia és afavorir, en part, l’actitud reticent
d’una part d’aquesta comunitat cap a l’escola i els seus objectius curriculars.
No obstant això, els que es presenten a si mateixos com a «educats», com a
«gent normal», atribueixen a l’escola un paper civilitzador, basat en l’opinió que
–si més no en l’àmbit educatiu– només hi ha un únic model vàlid de referència.
En aquest cas, el grup ha optat per desenvolupar la seva identitat ètnica al marge de l’escola, mantenint un currículum paral·lel de formació i de socialització
dels fills. Per revertir aquesta dinàmica no serà suficient incloure alguns continguts referits a la cultura gitana en determinades assignatures; sense un replantejament de fons en la línia de l’educació intercultural, que replantegi el conjunt
del currículum escolar, la situació experimentarà poques modificacions. D’altra
banda, en el cas dels immigrants marroquins, hem observat l’existència d’una
majoria silenciosa de famílies que, davant la precarietat de la seva situació
(laboral, jurídica, social) i la falta de recursos per defensar-la (problemes d’idioma, desconeixement del funcionament institucional, debilitat de les xarxes
socials pròpies, etc.) opten per una estratègia d’ocultament. D’aquest col·lectiu
no es pot esperar una implicació en l’escola i un compromís amb un plantejament d’educació intercultural si paral·lelament no es registra una modificació
del seu actual estatus social de semiexclusió.
– Obertura a l’interculturalisme. En aquest últim bloc situem una sèrie de
posicions que es plantegen, de manera més o menys clara, la necessitat de
desenvolupar un model de convivència social i d’educació, basat en el reconeixement de la plena legitimitat dels diversos grups que conformen la societat. Com hem apuntat anteriorment, aquesta consciència és encara limitada,
per tant, només es detecten alguns elements que apunten en aquesta direcció. Encara que no podem oblidar que vivim en societats sotmeses a un ritme
intens d’homogeneïtzació, trobem discursos que defensen o són propensos a
adoptar la postura de l’educació intercultural en diferents agents del procés
educatiu:
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– En l’àmbit normatiu cal assenyalar l’obertura que representen determinats
desenvolupaments legislatius i la importància d’alguns materials elaborats per
les administracions educatives.
– Entre els mestres, aquest és el discurs minoritari, reduït inicialment a aquells
que es van especialitzant en la qüestió i que van produint experiències i
materials dignes de tenir en compte. Aquest sector d’educadors serà clau per
a la dinamització d’una estratègia d’educació intercultural i per captar la
majoria del professorat que continua aliè a aquesta perspectiva.
– Entre els pares i les mares d’alumnes trobem una predisposició favorable i
una afirmació d’aquesta predisposició entre un determinat sector urbà de
professionals que, tot i això, no assumeix un paper actiu dins la comunitat
escolar. Aquests pares avalaran i legitimaran sens dubte l’adopció de la perspectiva intercultural per l’escola, però la seva participació activa en aquesta
dinàmica no està garantida tenint en compte la seva posició social de treballadors qualificats i professionals amb jornades de treball i dedicacions personals que els limiten l’assistència als centres en què s’escolaritzen els fills.
– Entre els familiars d’alumnes de grups minoritaris és menor la incidència de
discursos en favor de l’educació intercultural, per la raó apuntada: la seva
situació social dificulta el debat i la reflexió necessaris per superar la inèrcia
social. Tot i això, en el grup de pares i mares marroquins, apareix una denúncia clara del caràcter refractari de l’escola envers els valors propis i una
demanda d’obertura cap a aquests valors; aquesta posició és sustentada per
persones que afirmen els seus drets com a ciutadans i exigeixen a les institucions que satisfacin les seves necessitats. Des d’aquesta consciència de ciutadania hi ha legitimitat per reclamar a l’escola un canvi d’enfocament; no obstant això, aquest procés hauria de recaure, gairebé exclussivament sobre els
professionals de l’ensenyament (potser incorporant professionals de les
mateixes minories), ja que la peculiar situació social dels familiars els impedeix disposar de temps per assumir altres compromisos. Aquesta última
observació torna a plantejar amb força un dels límits de l’educació intercultural: la dificultat de posar-la en marxa de forma efectiva com un procés limitat
únicament a l’escola, al marge de quina sigui la dinàmica de l’estructura
social.
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Qüestions per a la reflexió
De manera breu assenyalem alguns punts que potser serviran per a la
reflexió:
– Vist el procés en conjunt, aquest mostra unes ambigüitats de contrast profund. Si, d’una banda, trobem diverses posicions de rebuig als «diferents» i
d’altres de certa ambigüitat, basades en l’etnocentrisme, també es van consolidant unes posicions que podem incloure en l’obertura a l’interculturalisme. En aquestes últimes es planteja, de manera més o menys clara, la
necessitat de desenvolupar un model de convivència social i d’educació
basat en el reconeixement de la plena legitimitat dels diversos grups que
conformen la societat.
– Si bé en els textos oficials s’ha implantat el reconeixement positiu de la pluralitat cultural i social i del seu tractament a l’escola, els desenvolupaments
curriculars i les actituds dels educadors disten molt d’haver posat en marxa
una pràctica docent de caràcter intercultural. Hi ha sensibilitat per evitar el
tracte desigual, però l’obertura és molt menor per abordar positivament el
tracte de la diversitat.(53) A més, la majoria dels llibres de text utilitzats en els
nivells obligatoris tendeixen a estigmatitzar una bona part de les cultures d’origen dels immigrants.(54) Consegüentment, per a una gran part dels immigrants, «l’escola és espanyola». Davant d’aquesta realitat no hi ha cap altra possibilitat que adaptar-se amb èxit o sobreviure com sigui possible. Si aquesta
situació es prolonga en el temps, el desconeixement de l’aportació peculiar
de les diferents minories pot alimentar un sentiment d’exclusió i unes actituds de rebuig per part d’aquestes minories. Una circumstància que pot derivar cap a una violència marginal (joves «gamberros» expulsats de l’escola i
exclosos del mercat laboral) o cap a un replegament ètnic (desenvolupament
d’institucions educatives pròpies, al marge i enfrontades al currículum oficial).

(53) Per a una perspectiva general sobre la situació de la investigació promoguda pel Ministeri d’Educació, vegeu
Grañeras, M., Lamelas, R., et al., «La investigación sobre educación intercultural», a Catorce años de investigación sobre
las desigualdades en educación en España, CIDE, Madrid, 1998, pàgs. 11-150.
(54) Vegeu, per exemple, Alegret, J.L., Cómo se enseña y cómo se aprende a ver al otro, Ajuntament de Barcelona,
Barcelona, 1991.
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– La consideració anterior permet accentuar que les línies de reflexió i d’intervenció en la perspectiva de l’educació intercultural haurien de treballar
simultàniament la importància de dos eixos: diversitat cultural i desigualtat social. Si la inèrcia institucional i social no pot revertir únicament a
partir de l’escola, és fonamental donar suport al procés de reflexió en aquest
àmbit amb una obertura sistemàtica a altres agents socials que treballen els
processos bàsics de la desigualtat social. Però, alhora, és important la presència d’educadors i de responsables educatius en els diferents fòrums socials
on es debat sobre la diversitat. Un criteri bàsic pot ser que la perspectiva
intercultural incorpori elements de pluralitat i de contrast permanentment i
impliqui tota la comunitat educativa. Com a punt particular es pot assenyalar
que la comunicació mútua entre famílies i escola és un element necessari,
tot i que no suficient, per incorporar les «necessitats especials» de certs
col·lectius al projecte curricular dels centres. En el cas de certes minories
(especialment immigrants estrangers que no parlen llengües autòctones)
sembla fonamental promoure cursos específics que ajudin a superar les
barreres sorgides de la desinformació i del desconeixement, i que promoguin la comunicació i l’intercanvi a partir del desenvolupament d’interessos
comuns i desmuntin els prejudicis que tendeixen a reificar la importància de
les diferències. Una de les vies possibles és la d’estendre les figures dels mitjancers culturals, prevista en la normativa vigent però no desenvolupada
fins a la data; una altra és l’establiment d’uns convenis que permetin la
presència de professionals (educadors o d’altres) que pertanyen al col·lectiu
minoritari, de forma que col·labori amb els educadors de plantilla i, simultàniament, revalori la imatge del grup minoritari davant del conjunt de l’alumnat i de la comunitat educativa.
– D’altra banda, també volem apuntar que la perspectiva d’educació intercultural i antidiscriminatòria no es podrà desenvolupar «d’una vegada» per totes ni
a instàncies de consignes formulades «des de dalt». Només pot ser resultat
d’un llarg procés educatiu. No obstant això, sembla important fixar uns objectius possibles i mesurables que ajudin a avançar en la direcció plantejada. En
aquest sentit, el pla de cada centre pot incloure algun(s) objectiu(s) que
desenvolupi(n) explícitament l’opció intercultural de manera que pugui(n)
ser objecte d’avaluació anual. També, en opinió nostra, les administracions
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educatives poden, sense desdibuixar la capacitat d’acció autònoma dels centres, potenciar de manera activa la interculturalitat, i aportar recursos i formació a la vegada que estableixen uns objectius mínims (revisables i ampliables
periòdicament). En el context actual, descarregar el pes fonamental de la
transformació a «les bases» és traslladar als centres educatius (en especial als
educadors) una exigència que desborda habitualment les seves possibilitats.
Probablement un enfocament intercultural no es podrà desenvolupar plenament sense revertir en elements bàsics de l’escola actual, entre ells el paper
dels docents, però avui dia hi ha la possibilitat que les administracions tinguin
una responsabilitat especial per posar en marxa el procés, i impulsar les iniciatives que ja part del professorat, associacions de pares i d’alumnes i col·lectius social estan posant en marxa.
– La proposta (d’una societat) intercultural no es redueix a l’àmbit educatiu i
menys encara a la institució escolar. L’estructura de les relacions entre majories i minories socials està travessada per altres eixos, com la dinàmica socioeconòmica, les polítiques estatals d’immigració, de ciutadania i de pluralisme
cultural, i també per les actituds i els comportaments de la població autòctona i les estratègies dels mateixos col·lectius immigrants com a actors socials.
L’àmbit de la institució escolar mostra la complexitat que conté aquesta proposta, encara que hi hagi permeabilitat. Però la proposta de la interculturalitat
representa un repte per a totes les institucions socials, des de la família fins a
les empreses i les administracions públiques, que s’haurien d’obrir al reconeixement de la diversitat (cultural entre altres aspectes) sense eludir un qüestionament paral·lel d’aquelles barreres i desigualtats estructurals que es produeixen en tots els ordres de la vida social.
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