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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Aquesta recerca  ha analitzat els principals aspectes del procés de reconfiguració de la frontera hispano-marroquina, que 
segueix l’accés d’Espanya a la Unió Europea, l’any 1986. L'estudi s’estructura en tres parts, a través de les quals 
s’exploren les dimensions geopolítica, funcional i simbòlica del procés de refronterització. Partint de l’escenari general de 
la frontera hispano-marroquina, l’anàlisi s’aproxima gradualment als escenaris particulars construïts a l’entorn de les 
fronteres euro-africanes de Ceuta i Melilla –les dues ciutats magribines sota sobirania espanyola. D’aquest manera es 
descriu com el procés tripartit de refronterització ha forjat la geografia actual d’aquest peculiars segments de la frontera 
entre la UE/Espanya i el Marroc. L'anàlisi conclou tot subratllant com la frontera hispano-marroquina està condicionada 
per la creixent divergència entre la implementació de les necessitats securitàries de la frontera exterior de la UE i la 
gestió fronterera del lliure comerç. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
This research aims to theorize the major aspects of the SpanisheMoroccan rebordering since Spain joined 
the European Union in 1986. It starts by providing a brief historicalegeographical overview of the 
evolution of this border. Afterwards, the core of the theoretical discussion is addressed. The theorization 
follows a three-fold structure that scrutinizes the geopolitical, functional, and symbolic aspects of the 
SpanisheMoroccan border reconfiguration. Taking the general SpanisheMoroccan border as the point 
of departure, the analytical framework is gradually channeled towards the (EU)ro-African border scenarios 
constructed around Ceuta and Melilla, the two North-African cities under Spanish sovereignty. In doing 
so, the research describes how the tripartite rebordering process has shaped the contemporary geography 
of these peculiar segments of the land border between the EU/Spain and Morocco. To conclude, this research 
underlines how the SpanisheMoroccan border is rooted in an increasing divergence between the implementation 
of EU external border securitization needs and the management of free-trade 

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
      

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
Introducció 

L’any 1986, amb l’entrada d’Espanya a la Unió Europea, la frontera hispano-marroquina reconfigura el seu significat i 
esdevé un segment del períemtre exterior UE. A partir d’aquest moment, la frontera redefinirà el seu paisatge 
geopolític, el seu paper en tant que reguladora de fluxos es transformarà i les identitats socioespacials que la línia 
fronterera uneix i divideix seran repensades.  

La recerca predoctoral en curs analitza l’impacte de la reconfiguració de la frontera hispano-marroquina, d’ençà del 
1986. El focus de l’estudi es concentra en el perímetre fronterer entre Ceuta i la regió de Tetuan i planteja, 
primerament, la integració de les reflexions teòriques a l’entorn de la refronterització forjades a l’interior i a l’exterior 
del perímetre europeu, i en segon lloc, analitzar empíricament la influència del procés de reconfiguració sobre les 
societats frontereres. 

En el context de la Nova Política de Veïnatge de la Unió Europea i, més concretament, en el marc del diàleg 
Euromediterrani encetat fa una dècada amb la Declaració de Barcelona, la recerca en curs analitza el procés de 
reconfiguració de la frontera entre Espanya i el Marroc, no només des de la perspectiva europea, sinó també tenint 
en compte el punt de vista forjat a l’altra vessant del perímetre exterior de la Unió Europea. L’estudi es fonamenta en 
el debat originat en  influents centres de recerca fronterera de la Unió Europea com el Centre for International Border 
Research, Belfast, Regne Unit; Nijmegen Centre for Border Research, Holanda; International Boundary Research 
Unit, Durham, Regne Unit; i en la seva producció bibliogràfica (Anderson, J., L. O’Dowd, L. and T. Wilson, 2003; Van 
Houtum, 2002 entre d’altres), però alhora, pretén introduir-hi les reflexions teòriques que sobre el mateix fenomen 
han estat elaborades a l’altra banda de la frontera, en institucions de recerca com el Groupe de Recherches 
Géographiques sur le Rif de la Universitat  Abdelmalek Essaadi de Tetuan. 
Obres relatives a d'altres processos de refronterització com és el cas de Nevins (2002) o Andreas (2000) –Estats 
Units/Mèxic- o  Sahlins (1989) –Espanya/França-, han estat igualment precedents tinguts en compte i han ajudat a 
configurar i a esmolar l’estratègia de recerca. Igualment, obres clau en relació a les relacions hispano-marroquines 
elaborades a Espanya, com les de Morles Lezcano (1984) o  Nogué i Villanova (1999), i des del Marroc, Mechbal 
(1998) Aziza (2006), constitueixen peces transcendentals en l’elaboració de la present aproximació i estudi de la 
realitat transfronterera hispano marroquina. 
 



           

 
 

 

Objectius i pla de treball  

Els objectius principals a assolir en el transcurs de l’estada han estat: 

• Complementar el cos teòric de la tesi doctoral del sol·licitant amb les reflexions teòriques originades en el debat 
acadèmic marroquí. 

• Compartir, contrastar i complementar, la informació i materials qualitatius que han estat recollits durant 
l'exploracions empíriques prèvies de l'escenari fronterer.  

• Exposició i discussió en profunditat de l'estat de la recerca als membres del GRGRIF. 

• Esmenar possibles biaixos derivats del freqüent menysteniment de les aportacions teòriques/acadèmiques 
externes/alienes al debat europeu o anglosaxó, i analitzar el procés de construcció de la frontera exterior de la UE 
des de l’altre vessant. 

• Redacció d'un article científic  en el qual es recullin les perspectives i discursos sobre la refronterització hispano-
marroquina, teixits a amdues bandes de la frontera 
 
Durant el mesos d’abril i maig del 2007, l’investigador fixa la residència a Tetuan. Bona part de les entrevistes, i 
sobretot les sessions d’observació participant s’efectuen a Finideq. També s’efectuen tasques d’anàlisi empírica a 
les ciutats de Mdiq, Tetuan, Martil, Tànger, Rabat, Belyounech, Ksar-Sgir i Oued-Laou. 
 
La col·laboració dels membres del GRGRIF resulta d’enorme utilitat alhora d’establir contacte amb informants, 
accedir a documentació difícil o impossible d’aconseguir per part de l’investigador. Aquesta col·laboració també 
resulta indispensable a l’hora de parar atenció i interpretar determinats processos exclusius de la dinàmica 
socioespacial del vessant marroquí de la frontera.  
 
Val a dir que la col·laboració dels geògrafs de Tetuan, i en particular del Sr. Noureddine Chikhi, ha resultat 
determinant alhora de reduir, en la mesura del possible, alguns biaixos inevitables atribuïbles principalment a l’origen 
i a les capacitats lingüístiques de l’investigador. A causa d’aquests mateixos factors, en el transcurs dels dos mesos 
d’estada a Tetuan, l’embolcallament per part de l’entorn social és sens dubte menor que en el cas de Ceuta. Tot i 
amb això, establir-se també al vessant marroquí resulta determinant alhora de connectar amb informants i 
experimentar processos fronterers quotidians - i sintonitzar amb els seus respectius ritmes i dinàmiques. 
 

Malgrat que pràcticament totes les tasques d’aquest període es realitzen en territori marroquí, en el transcurs de 
l’estada a Tetuan es creua la frontera en direcció a Ceuta en diferents ocasions –on s’aprofita per enllestir tasques 
que havien quedat pendents com, per exemple, l’entrevista al president de la Ciutat Autònoma de Ceuta 
 



           

 
 

 

En la primera fase de l’estada de recerca es du a terme l’escrutini del debat acadèmic marroquí sobre dinàmiques 
frontereres a partir de:  

• L’anàlisi de fonts acadèmiques: arxiu documental (estadístic, cartogràfic i audiovisual) del Grup de 
Recerca  i del fons bibliogràfic rellevant de la Universitat de Tetuan.  

• Anàlisi de fonts documentals no acadèmiques: informes i publicacions del debat sorgit de l’esfera pública 
(ONGs, associacions religioses i culturals, sindicats, moviments socials). 

• La redacció d’un document de treball de caràcter comparatiu entre les reflexions teòriques sobre el debat 
transfronterer de l’interior i l’exterior de la UE. 

Posteriorment, durant el segon mes de l'estada a Tetuan es procedirà a: 

• La presentació i de l'estat de la recerca en el marc d’un seminari amb els membres del Grup de Recerca.  

 •            Discussió en profunditat i incorporació del feed-back i les reflexions teòriques pertinents fetes pels membres 
del GRGRIF 

•          Realització d’entrevistes i sessions d’observació etnogràfica (També  es duen a terme algunes entrevistes 
que s’hauran concertat abans de l’inici de l’estada (representants institucionals de les cambres de comerç de Tetuan 
i Tànger, representants d’Associacions Culturals, representants públics del municipi de Finideq i la Província de 
Tànger-Tetuan, membres de partits polítics i sindicats, etc.  Es prioritzaran les entrevistes amb informants clau 
suggerits pels membres del GRGRIF, a partir de les quals, i fent us de la tècnica de bola de neu, puguin generar 
nous informants rellevants en el context marroquí. Atès que el gruix de la investigació empírica ja estava enllestit, i 
tenint en compte la disponibilitat de temps, s’han prioritzataquelles entrevistes generadores d’informació sobre 
aspectes ‘informals’ de la realitat transfronterera, que complementin el material qualitatiu ja recollit). 

 

Conclusions/Resultats 

El següent informe, titulat “Les tres dimensions de la refronteritzaciño hispano-marroquina”, presenta els resultat 
científics de l’’estada de recerca duta a terme entre els mesos d’abril i maig de 2007 a la Universitat Abdelmalek 
Essaadi de Tetuan. 

 

Informe: Les tres dimensions del la refronterització hispano-marroquina ( Xavier 
Ferrer-Gallardo) 
 
Sumari 
 
La present teorització ha estat estructurada en tres parts. A través de la primera (dimensió geopolítica), s’explora la 
doble significança geopolítica de la frontera hispano-marroquina. Es prenen en consideració les continuïtats i 
discontinuïtats entre la frontera nacional i la frontera (post-nacional) de Schengen, i també entre la noció geopolítica 
clàssica de frontera i l’actual condició de la frontera de Schengen (Walters, 2002). Centrant-nos en el fragment 
hispano-marroquí de la frontera exterior de la UE, podem examinar la superposició d’una frontera nacional 
(Espanya/Marroc) i d’una frontera post-nacional (UE/no-UE). Per altra banda, en aquesta secció, el paisatge 
geopolític de la frontera en el període colonial és comparat amb el context actual on la frontera hispano-marroquina 
és al bell mig d’un dubitatiu procés de diàleg i aproximació Euromediterrània en el marc del Procés de Barcelona. 
L’objectiu d’aquest punt és examinar l’estat actual de la frontera entre dos països –l’un membre de la UE i l’altre 
associat i no-candidat a formar-ne part-, que des de l’any 2004 estan embolcallats en la Política Europea de 
Veïnatge (PEV)1.  
 
La segona part del quadre teòric (dimensió funcional) s’ocupa del paper de la frontera en tant que reguladora de 
fluxos humans i econòmics. En aquest apartat es subratlla la peculiar gestió funcional dels perímetres dels 
enclavaments nord-africans (Ferrer-Gallardo, 2007a) amb posterioritat al 1986. Les anomalies i contradiccions del 
règim fronterer de Ceuta i Melilla són analitzades a la llum de les nocions de “permeabilitat selectiva i efectes 
diferencials de filtratge de les fronteres” (Anderson 2001). S’hi discuteixen l’impacte i els usos d’una frontera 
fortificada que cal que romangui permeable. 
 
La tercera part de l’estructura teòrica (dimensió simbòlica) fa referència a l’impacte de la reconfiguració geopolítica i 
simbòlica de la frontera hispano-marroquina en termes d’identitat nacional i post-nacional. El rol de la frontera com a 
instrument de formació identitària nacional i post-nacional és abordat. En aquesta secció es posa de manifest que la 
frontera entre Espanya i el Marroc (i de manera especial les fronteres del Marroc amb Ceuta i Melilla) acullen 
components històrics, polítics, geogràfics i econòmics d’altíssim contingut simbòlic. 
 
 

                                                           
1 La Política Europea de Veïnatge va ser desenvolupada en el context de la ampliació de la UE de l’any 2004. El seu 
objectiu fonamental és aprofundir en la relació política i en la integració económica entre la UE (inclosos els països 
candidats) i els països amb els que comparteix fronteres terrestres o marítimes: Algèria, Armènia, 
Azerbaijan, Bielorrússia, Egipte, Geòrgia, Israel, Jordània, Líban, Líbia, Moldàvia, Marroc, Palestina, Síria, Tunísia, 
Ucraïna.  



           

 
 

Dimensió Geopolítica 
 
La doble significança geopolítica  
 
La doble significança geopolítica adquirida per la frontera hispano-marroquina l’any 1986 constitueix un aspecte clau 
en el seu procés de redefinició. Amb l’accés d’Espanya a la Unió Europea la seva frontera amb el Marroc va 
esdevenir, també, la frontera de la UE amb el Marroc. És a dir: va tenir lloc la superposició de dues línies territorials 
diferents2.  
 
El nou traçat de la frontera exterior de la UE no va desdibuixar la frontera entre Espanya i el Marroc. Les dues 
fronteres es van entrellaçar, generant un escenari fronterer dual des del punt de vista de la seva geografia política. 
D’aleshores ençà, d’una banda, la frontera divideix dos estats-nació en sentit clàssic – dos ’territoris atrapats’ en 
terminologia d’Agnew (1994)-, mentre que, de l’altra, constitueix el perímetre d’una unitat territorial post-nacional –
entesa com un contenidor territorial supranacional.  
 
En aquest escenari, sense cap mena de dubte, les interpretacions geopolítiques clàssiques -com per exemple les de 
Minghi (1963) o Prescott (1965), o fins i tot, remuntant-nos a l’orígen de la geografia política, interpretacions 
seminals com la de Friedrich Ratzel (1897)- encara són rellevants. No obtant això, sembla clar que aquestes només 
poden explicar de forma parcial la significança de les fronteres en un context de canvi com l’actual. Per aquest 
motiu, en l’anàlisi que ens ocupa, cal que aquestes (les interpretacions clàssiques) siguin complementades amb 
aproximacions flexibles fonamentades en el constructivisme social (vegeu Newman i Paasi, 1998; Berg i Van 
Houtum, 2003) que s’adeqüin al nous processos de reterritorialització socioespacial. D’aquesta manera es pot 
obtenir una fotografia més clara i amb més perspectiva de les implicacions geopolítiques de la refronterització 
hispano-marroquina.  
 
A més a més, cal prestar atenció al fet que (immerses en la dualitat national/post-national) les reverberacions 
colonial i post-colonials també són presents a l’escenari hispano-marroquí. Per aquest motiu, és útil tenir en compte 
la veu dels acadèmics que han provat de situar la frontera exterior de la UE en un marc teòric més ampli d’interacció 
entre fronteres colonials i post-colonials (vegeu Mignolo, 2000; Balibar, 2004; Kramsch, 2006). Així doncs, sembla 
apropiat considerar que, com assenyala Kramsch (2006: 290), “in the context of an enlarged EU-25 whose newly 
minted external border now abuts the ex-colonial contact zones of some of its oldest member states (…), a social 
constructivist lens applied to an understanding of cross-border dynamics has become increasingly problematic, on 
both theoretical and political grounds. For an exclusive analytical focus on socially constructed representations of 
nationalizing Self/Other relations risks reproducing (perhaps unwittingly) a form of culturalized racism now commonly 
accepted on the political Right in Europe (Balibar and Wallerstein, 1991)”. 
 
Val a dir que el conjunt de la Unió Europea, i no només el seu perímetre, es troba immersa en un escenari de 
dualitat. L’escenari produït per la tensió entre supranacionalisme i intergovernamentalisme implica la coexistència 
sota el mateix sostre de nocions de territorialitat nacionals i post-nacionals. Tal i com apunta Anderson (1995: 
71),“nation-states and its borders are as firmly rooted as ever”. Alhora, nogensmenys, les dinàmiques de construcció 
supranacional de la UE han forjat i han consolidat una nova unitat territorial post-nacional. En el sí de la UE, doncs, 
hi conviuen simultàniament unitats territorials de caire nacional i post-nacional i, de la mateixa manera, hi co-
existeixen els seus respectius perímetres. A la frontera hispano-marroquina, les dues nocions de territorialitat a les 
que fem referència, així com també les seves circumstàncies geopolítiques concomitants, coincideixen, es solapen, 
s’entrellacen. 
 
Walters (2002: 564) argumenta que el procés de Schengen no es basa en la idea de poder polític entès com la 
confrontació entre contenidors de poder territorial i que, a arrel d’això, la naturalesa de les fronteres de Schengen és 
lluny de la concepció dels clàssics de la geografia política com Curzon o Ratzel.  Walters interpreta Schengen com 
un intent d’acomodar fronteres polítiques a una nova espacialitat política que no necessàriament iguala l’espai amb 
els territoris dibuixats pels estats-nació. Si bé aquest observació sembla certa, no cal perdre de vista que les 
fronteres exteriors de la UE/Schengen s’han superposat a les fronteres prèviament existents. 
 
A partir del 1986, la frontera hispano-marroquina marca els límits entre el que és territori UE i el que no és territori de 
la UE. És doncs, també, la frontera exterior d’una espacialitat política emergent. No obstant això, aquesta no ha 
deixat de ser una frontera, tradicionalment controvertida, entre dos estats amb disputes territorials passades i 
presents, que es presten a ser interpretades a la llum de la geopolítica clàssica. Aquestes disputes han estat 
suficientment importants com per instigar peripècies diplomàtico-militars com la (des)ocupació de l’Illot de 
Perejil/Leila/Tora, el juliol del 20023 (vegeu La Parra Casado et al. 2007; Cembrero 2006; Gillespie 2006; Szmolka 
2005; Hernando de Larramendi 2004; Cajal 2003; Planet i Hernando de Larramendi, 2003). Malgrat la forta 
repercussió mediàtica de l’incident, la seva transcendència real –més enllà del deteriorament de les ja enrarides, i 
sempre complexes, relacions bilaterals hispano-marroquines- va ser baixa. L’episodi de Perejil, però, va ser altament 
rellevant en la mesura en què va evidenciar, a escala mediàtica internacional, l’existència de desavinences 
territorials clàssiques, no resoltes gairebé mig segle després de la fi del Protectorat Espanyol del Marroc. Fins l’any 
1956 Espanya era, en certa manera, dins el Marroc –els dos territoris no estaven confrontats sinó (parcialment) 
superposats. Per aquest motiu, la frontera entre els dos territoris, encara que sí que existia, era geopolíticament 
difusa.  
 

                                                           
2 Aquest fet també es va produir subseqüentment a l’Est de la Unió Europea com, per exemple, en el cas de la 
frontera germano-polonesa abans de l’ampliació del 2004 o, actualment, el cas de la frontera entre Polònia i Ucraïna. 
3 Vegeu la versió oficial del govern marroquí: http://www.maec.gov.ma/comm/comm326.htm . 



           

 
 

Per altra banda, la discussió geopolítica triangular protagonitzada per Espanya, el Marroc i el Regne Unit en relació 
a la sobirania de Ceuta, Melilla i Gibraltar4 és sovint analitzada i interpretada des dels preceptes clàssics de la 
geopolítica.  
 
Lligada en certa manera al complex entramat de reivindicacions territorials que trobem a l’estret de Gibraltar, la 
reverberació de la presència colonial espanyola, per exemple, és un component geopolític clau que cal tenir en 
compte. Així doncs, aspectes geopolítics clàssic com la intervenció territorial colonial d’Espanya al Marroc cal que 
siguin analitzats conjuntament amb d’altres aspectes, no tan clàssics, derivats de la europeïtzació i post-
nacionalització de la frontera.  
 
 
El “lebensraum5 nacional” d’Espanya i el “lebensraum post-nacional” de la Unió Europea  
 
L’experiència colonial 
El naufragi colonial espanyol de 1898, fruit de la pèrdua de Cuba, Puerto Rico i les Filipines, va suposar el 
reenfocament definitiu de l’interès geopolític d’Espanya cap a l’altre vessant de l’estret de Gibraltar. En aquest 
context, la necessitat de recuperar un espai colonial –un “espai vital”- era entesa com una manera d’assegurar la 
independència i el prestigi d’Espanya (Riudor, 1999: 255). Sota la influència del pensament de Friedrich Ratzel, el 
nord d’Àfrica va aparèixer en el debat geopolític espanyol com un lebensraum alternatiu (Nogué i Vicente, 2001: 59). 
Per a Espanya, el clam geopolític sobre el nord del Marroc representava, en aquell context, una manera de recobrar 
els seu ja esvaït rol imperial. En aquesta línia, Martín Corrales (2002b: 26) argumenta que “necesidades de política 
interior y la aparición del imperialismo europeo explican el renacido interés por Marruecos, que a partir de 1860 será 
el marco geográfico en el que se ubican las ensoñaciones del orientalismo español decimonónico”. 
 
A començaments del segle XX el pes diplomàtic d’Espanya en l’arena internacional s’havia vist reduït de manera 
substancial. El país, doncs, no estava ben posicionat en la cursa colonial africana. Malgrat tot, Espanya es va veure 
afavorida pel joc de la balança de poder franco-britànica esgrimit en la Conferència d’Algesires de 1906. Així, i a 
resultes de la conferència de 1906 –titllada per Gónzalez Alcantud i Martín Corrales (2007) de “banquet colonial”-, el 
1912 a Espanya li va ser atorgat (juntament amb França) el rol de “protector” del Marroc. Espanya, que ja era 
present als territoris africans de Ceuta i Melilla, va arrodonir parcialment els seus “somnis africanistes” (Riudor, 
1999), vinculats al testament d’Isabel “la Catòlica” i a la seva voluntat d’estendre la Reconquesta cap al continent 
Africà6.  
 
Així doncs, després dels acords entre Espanya i França signats el 27 de novembre de 1912, el Marroc va esdevenir 
un Protectorat7 hispano-francés. Val a dir que l’acord va ser ratificat pel Sultà del Marroc el 14 de maig de l’any 
següent. D’aquesta manera, Espanya va obtenir part del seu lebensraum Africà (10 % del territori marroquí), i 
França va obtenir la resta tel territori marroquí (90 %). Tànger, al seu torn, va esdevenir un enclavament 
internacional. Com explica Morales Lezcano (2002: 244), l’àrea espanyola del protectorat era estratègicament 
important, però econòmicament menys valuosa que l’àrea francesa.  
 
En qualsevol cas, el que és clar és que Espanya, durant els anys del protectorat (1912-1956)8, va expandir la seva 
influencia geopolítica més enllà de la seva frontera sud, materialitzant d’aquesta manera la idea del Marroc com a 
lebensraum espanyol.  
 
Aquesta lògica d’expansió territorial va ser tallada de manera contundent amb la fi del Protectorat. En el transcurs de 
les dècades subseqüents, la interacció hispano-marroquina va decaure a causa d’un seguit de factors, entre els que 
cal destacar el proteccionisme econòmic imperant tant a l’Espanya franquista com al Marroc post-colonial, a banda 
d’un reguitzell de fronts oberts i punts de fricció bilateral (la persistència de prejudicis en els imaginaris respectius, el 
desacord territorial sobre Ifni, Tarfaya, el Sàhara, Ceuta, Melilla, illes i penyals, etc.).  
 
El Partenariat Euromediterrani i la Política Europea de Veïnatge 
L’any 1986, amb l’ampliació cap a la península ibèrica, la Unió Europea va reforçar la seva dimensió mediterrània. 
Malgrat que posteriorment es va veure afeblida i contrapesada per la ampliació a l’est, l’inici del Procés de Barcelona 

                                                           
4 Són molts els autors que des d’òptiques diferents i en nivells de profunditat diversos s’han aproximat a aquesta 
discussió. Vegeu, per exemple, entre d’altres, Lazrak, 1974; Rézzette, 1976; Labattut, 1985; Ballesteros, 2004; 
Lería, 1991; Carabaza i Santos, 1992; López García, Planet i Bouqentar, 1994; Cardenas, 1996; García Flórez, 
1998, 1999; Remiro Brotons, 1999; Gold, 2000; Cajal, 2003; Hernando de Larramendi, 2004; Pérez González 
Campos, 2004. 
5 Cal remarcar que en aquest text el terme “lebensraum” s’utilitza en sentit estricte, és a dir: equival  “espai vital” en 
sentit ratzelià. Cal deixar clara, per tant, la voluntat de deixar al marge les connotacions o interpretacions que el 
terme ha pogut acumular amb posterioritat (com, per exemple, en el contex de l’Europa d’entreguerres). 
6 Val a dir que, a la segona meitat del segle XIX i també durant el franquisme, el testament d’Isabel “la Catòlica” era 
sovint citat alhora de justificar la presència d’Espanya al Marroc. 
7 Pel que fa a la utilització del concepte “protectorat” en un context colonial en el que, a priori, semblaria escaure’s 
més la utilització del concepte “colònia”, Villanova (2004: 343) argumenta el següent: “La figura colonial del 
protectorado fue ideada por las grandes potencias para justificar su dominación sobre territorios que teóricamente 
continuarían gobernados y administrados por instituciones propias bajo tutela de un país extranjero. El régimen de 
protectorado fue una forma atenuada de dominación colonial que se concretó en la fórmula de administración 
indirecta, pero que, en la pràctica, comportaba la pérdida de soberanía del país tutelado”. 
 
8 L’obra de Nogué i Villanova (1999), “España en Marruecos. Discursos geográficos e intervención territorial”, 
analitza en profunditat i des de l’òptica geogràfica la intervenció colonial espanyola al territori marroquí entre els anys 
1912 i 1956. 



           

 
 

el 1995 va representar la renovació de l’interès de la UE per la Mediterrània. En el marc de la Declaració de 
Barcelona (1995) els socis Euromediterranis van acordar l’establiment gradual d’una Àrea de Lliure Comerç 
Euromediterrània en l’horitzó de l’any 20109. 
 
En aquest context d’aproximació entre les dues ribes de la mediterrània, enllaçant el pensament ratzelià clàssic amb 
l’escenari post-nacional actual -i posant en pràctica un exercici d’especulació geopolítica- podríem argumentar que 
l’establiment de l’Àrea de Lliure Comerç Euromediterrània prevista per a l’any 2010 podria assemblar-se al procés de 
construcció d’un lebensraum post-nacional europeu.  
 

Contemplar el dibuix geopolític d’un “lebensraum post nacional” de la Unió Europea ens pot ajudar a comprendre la 
naturalesa emergent de la frontera exterior europea, traçada entre Espanya i el Marroc. Igualment, ens pot ajudar a 
entendre la naturalesa de les fronteres traçades entre la Unió Europea i els països veïns no-candidats. L’analogia 
entre l’escenari actual i el dels dies del colonialisme espanyol al Marroc evoca la idea d’una frontera que, en un 
context d’una certa integració econòmica transfronterera, preserva la diferenciació político-institucional entre les 
unitats territorials de banda i banda de la frontera. Durant els anys del Protectorat (1912-1956), malgrat el 
desdibuixament funcional de la frontera associat a la relació colonial (i la inqüestionable i profunda vinculació política 
existent), la línia territorial entre Espanya i el Marroc continuava diferenciant unitats político-institucionals diferents. 
Tot i estar políticament vinculats a efectes de gestió i control, la frontera preservava una diferència clara entre el 
territori “protector” i el territori “protegit”. 

Actualment, en el context de la Política Europea de Veïnatge (PEV) –encetada en el marc de l’ampliació de l’any 
2004- la Unió Europea es planteja l’objectiu d’estrènyer els lligams econòmics, polítics i culturals amb (entre d’altres) 
els seus veïns mediterranis. Segons la terminologia comunitària, el que es persegueix és aprofundir en la relació 
política i la integració econòmica amb els països veïns, a fi i a efecte de crear un anell d´estabilitat, seguretat i 
prosperitat a l’entorn de la UE ampliada10.Val a dir que la Política Europea de Veïnatge no substitueix sinó que 
complementa el Procés de Barcelona. Aquest continua sent un element clau en el marc de les relacions de la UE 
amb els països mediterranis. La PEV, al seu torn, aporta incentius i oportunitats bilaterals adicionals, que responen 
als esforços específics fets per cada país participant. Està previst, doncs, que els Plans d’Acció previstos a la PEV 
enforteixin els objectius traçats a la Declaració de Barcelona. En qualsevol cas cal no passar per alt el fet que major 
caràcter bilateral de la PEV pot en certa manera difuminar la dimensió regional del Partenariat Euromediterrani. 
 
En el cas concret del Marroc, el Pla d’Acció11 que contempla la PEV obre noves perspectives per al país pel que fa a 
la seva relació bilateral amb la UE. Un cop hagin estat assolits els objectius d’aques Pla d’acció, la relació bilateral 
podria anar més enllà de l’actual Acord d’Associació UE-Marroc, fent que la EU atorgués un “Estatut Avançat” al 
Marroc en el marc de les seves relacions de veïnatge.  
 
En qualsevol cas, cal remarcar que els esforços fets per tal de vincular les dues ribes de la mediterrània a través de 
les polítiques de veïnatge no van acompanyats de la voluntat d’estendre l’ampliació política de la UE cap al sud. La 
PEV no contempla l’accés a la UE dels països veïns participants. Malgrat la intrínseca dimensió político-institucional 
associada al Procés de Barcelona i a la PEV, sembla clar que, de moment, el Partenariat Euromediterrani i una 
integració política Euromediterània profunda són conceptes dissemblants.  
 
Mentre que el nord i el sud de la Mediterrània tendeixen a la relaxació de les fronteres econòmiques i a la integració 
de mercats, les institucions polítiques democràtiques i els drets i deures associats al concepte de ciutadania, 
continuen fragmentats per la frontera exterior de la UE.  
 
Peter Gold assenyala que “It may be too fanciful to see the “European” Union extending so far to the north, east and 
south that the northern African states, Russia and the Middle East are all virtually part of “Europe”, although a free 
trade area stretching from Mauritania to (and possibly including) Russia and the Ukraine is already seen as an 
“ultimate goal” (Rheing, 1999: 3, citat a Gold, 2000: 173). Efectivament, les lògiques econòmica i política 
d’aproximació de la UE cap als seus veïns difereixen. Com s’ha dit anteriorment, en terminologia comunitària, la PEV 
persegueix aprofundir en la “relació” política i “integració” económica entre els països de la UE i els països veïns no-
candidats. Caldrà veure com evoluciona, en el marc de la construcció de l’“anell d´estabilitat, seguretat i prosperitat a 
l’entorn de la UE ampliada”, la “relació” política i la “integració” econòmica entre la UE i els seus veïns. 
 
En relació a les actuals dinàmiques frontereres de la Unió Europea, Kramsch (2006: 292) observa que “in the 
workings of the EU today, a deep and meaningful continuity exists between current practices of European 
enlargement and a certain mode of colonial governmentality.” La següent part d’aquest capítol s’aproxima al possible 
significat de la continuïtat (continuity) apuntada per Kramsch, tot abordant la dimensió funcional de la reconfiguració 
de la frontera entre Espanya i el Marroc -i prestant particular atenció a les especificitat de gestió als perímetres de 
Ceuta i Melilla. 
 
 
Dimensió funcional 
 
Gestió fronterera selectiva 
 

                                                           
9 Val a dir que, tal i com argumenta l’economista Iñigo Moré (2007: 130), la zona de lliure comerç Euromediterrània 
és encara força lluny d’esdevenir una realitat. Entre d’altre motius, perquè els acords no inclouen bona part de 
l’agricultura, és a dir: deixen al marge l’àmbit en qual els països del sud, com el Marroc, tenen un potencial més 
evident. Vegeu també Martín (2007).  
10 Vegeu http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm. Vegeu també Johansson-Nogues, 2004). 
11 Vegeu http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/morocco_enp_ap_final_en.pdf . 



           

 
 

La reconfiguració funcional de la frontera hispano-marroquina i el seu nou paper com a reguladora de fluxos es 
caracteritza pel que Anderson (2001) descriu com a “permeabilitat selectiva” i “efectes diferencials de filtratge”. 
D’una banda, la frontera esdevé més permeable als fluxos de capital i mercaderies, a causa de la globalització i de 
la gradual liberalització comercial Euromediterrània12. Per altra banda, la frontera esdevé menys permeable envers 
els fluxos migratoris “no desitjats”, d’acord amb la idiosincràsia de l’Europa Fortalesa i per via de la implementació de 
noves de mesures de control i securització fronterera – entre les que cal citar, principalment, el desplgament del 
SIVE (sistema integrat de vigilància exterior) i el reforçament dels perímetres terrestres de la UE al continent africà, 
però també el procés de “digitalització” dels controls de documentació tant a les fronteres com a l’interior de la UE 
(vegeu Broeders, 2007). 
 
Aquest tipus de gestió fronterera implica, com assenyala Nevins (2002: 7), la maximització dels suposats beneficis 
de la globalització a la vegada que assegura la protecció davant dels suposats detriments dels creixents fluxos 
transnacionals de persones i mercaderies. Tal i com observa Anderson (2001), aquest tipus de gestió fronterera 
impedeix el lliure moviment i intercanvi de mà d’obra i és generalment acceptat pels defensors del neoliberalisme, 
malgrat que contradiu la seva ideologia lliurecanvista i no intervencionista (2001: 30). 
 
Tal i com succeeix a la resta del perímetre exterior de la UE, d’ençà de l’entrada d’Espanya a la UE, el règim 
fronterer hispano-marroquí, ha anat esdevinint cada vegada més selectiu. És en el marc d’aquests paràmetres de 
gestió fronterera selectiva on cal encabir la gestió dels perímetres de Ceuta i Melilla. El règim fronterer de les ciutats 
nord-africanes sembla haver estat dissenyat d’acord amb l’aura d’excepcionalitat que les envolta i, per aquest motiu, 
els patrons de selectivitat fronterera dels enclavaments semblen ser fins i tot més intensos. En un grau elevat, la 
sostenibilitat econòmica dels enclavaments depèn de la seva interacció amb els seus rerepaïsos. Per aquesta raó, el 
flux transfronterer de persones de les àrees marroquines limítrofs amb Ceuta i Melilla és permès. Aquests fluxos són 
autoritzats en virtut d’una excepció inclosa en el protocol d’accés d’Espanya a l’Acord de Schengen, signat el 1991. 

Diàriament, Ceuta i Melilla importen força de treball i consumidors des del Marroc, abaixant així l’efecte barrera de la 
frontera per a les persones. Simultàniament, els enclavaments es beneficien del fluxos transfronterers (legals, 
il·legals o alegals) de mercaderies. La gestió acrobàtica de les fronteres de Ceuta i Melilla (Ferrer-Gallardo 2007a) 
abraça les directrius de la UE en relació al seu règim fronterer exterior, i, de forma simultània, contempla les 
regulacions especials que la sostenibilitat econòmica dels enclavaments requereix. El règim fronterer resultant és 
l’amalgama de necessitats securitàries, econòmiques i polítiques originades a escales diferents. La coexistència de 
fluxos de ciutadans marroquins de Tetuan i Nador (“excepcionalment Schengenitzats”), el reforçament de les 
mesures de fortificació fronterera (per a immigrants “no desitjats”), així com el desenvolupament d’una intensa i 
lucrativa activitat de contraban, dóna lloc a una lògica de gestió fronterera contradictòria. Les nocions de 
“permeabilitat selectiva” i “efectes diferencials de filtratge” apuntades per Anderson (2001) prenen en el cas de les 
fronteres terrestres de la UE a l’Àfrica una rellevància especial. El component de selectivitat i filtratge diferencial és, 
a Ceuta i Melilla, particularment intens. 

 

La securització de la frontera hispano-marroquina  

En termes econòmics, la distància entre Espanya i el Marroc s’ha incrementat extraordinàriament d’ençà de l’entrada 
d’Espanya a la UE. En l’actualitat el PIB per càpita d’Espanya multiplica per 15 el del Marroc, mentre que el 1970 el 
multiplicava per 4 (Moré, 2007: 125). L’augment de les asimetries estructurals (pel que fa a l’economia13 però també 
en relació a qualitat del sistema democràtic) ha estimulat els fluxos il·legals (de persones i mercaderies) a través de 
la frontera. La nova condició d’Espanya com a membre de la UE -i com a país eminentment receptor d’immigració- 
ha requerit la readequació dels controls fronterers. En el context espanyol, des del 1986, les polítiques d’asil i 
immigració han esdevingut cada vegada més estrictes. 

Quan Espanya es va sumar als Acords de Schengen el 1991, el seu règim de visats va haver de ser reajustat a la 
nova situació. El reforçament dels controls fronterers va començar i les regles del joc van canviar. D’aleshores ençà, 
els ciutadans marroquins no poden creuar la nova frontera hispano-marroquina, convertida en frontera exterior de 
l’espai Schengen, sense visat. No obstant, el trànsit ciutadans de les àrees frontereres limítrofs amb Ceuta i Melilla, 
com s’explica més endavant, està sotmès a un règim d’excepcionalitat.  

Els reajustaments legals associats a la Schengenització de la frontera hispano-marroquina van venir acompanyats 
de la reestructuració física del perímetre fronterer i de la implementació de complexes tècniques de securització, 
particularment a les fronteres de Ceuta i Melilla. És important assenyalar que, com apunta Ackleson (2005: 168) en 
relació a la frontera entre els Estats Units i Mèxic, “the very act of declaring something a security threat is what is 
key. In addition, when an issue is securitized, it becomes raised to a new category of importance on the political 
agenda, thereby justifying extraordinary policy responses.” 

 
El sistema integrat de vigilància exterior (SIVE) 

Amb l’objectiu de prevenir l’entrada il·legal d’immigrants, el controls de seguretat han estat reforçats al llarg de la 
frontera hispano-marroquina. El reforçament dels controls ha estat dut a terme amb l’assistència econòmica de la 
UE14. Una de les principals mesures de control implementades ha estat el desplegament del sistema exterior de 

                                                           
12 Tot i que serà abordat més endavant, al fil del concepte de permeabilitat fronterera cal tenir en compte el notable 
pes del comerç transfronterer de carácter irregular que es produeix a través del perímetres de Ceuta i de Melilla. 
13 Segons dades el Fons Monetari Internacional, la frontera entre Espanya i el Marroc és la setena frontera més 
desigual del món, comparant el PIB per càpita nominal de banda i banda (Moré, 2007: 23). 
14  La inversió en el projecte del SIVE és de 232 milions d’euros per al període 2000-2008 (vegeu 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Integral_de_Vigilancia_Exterior) .  



           

 
 

vigilància exterior (SIVE). Aquest sistema fa possible el monitoratge –el blindatge electrònic- de les vies de trànsit de 
fluxos il·legals (immigració irregular i narcotràfic) a través de frontera de la Unió Europea amb el Marroc (vegeu 
Migreurop, 2004). 

El SIVE s’ha anat implementant de manera gradual per mitjà de radars mòbils i fixos. A part dels radars, el sistema 
consta de càmeres infrarojes i de vídeo, i de sensors acústics (desplegats a terra, en vaixells, areonaus i satèl·lits). 
D’ençà de l’entrada en funcionament del centre prototip d’Algesires, l’any 2002, el sistema ha anat ampliant la seva 
àrea de cobertura. En l’actualitat el SIVE està implantat a tota la costa andalusa, a les Illes Canàries, a Ceuta i a 
Melilla, és a dir: a les zones amb una major incidència dels fluxos il·legals de persones. No obstant això, es projecta 
la seva ampliació a les costes de Múrcia el País Valencià i la resta de la costa mediterrània de l’Espanya. 

Val a dir que, malgrat el desplegament del SIVE, el nombre de migrants que proven d’arribar a les costes 
espanyoles no ha disminuït. La primera conseqüència remarcable de la implementació del SIVE va ser el canvi en la 
trajectòria de les pasteres. L’augment de la vigilància ha suposat que els patrons de les pasteres -i les màfies 
dedicades al lucratiu negoci del tràfic transfronterer de migrants- optin per rutes alternatives, de més recorregut, 
menys vigilades i en definitiva molt més perilloses (Vegeu Amnistía Internacional, 2005). És en aquest context en el 
que cal interpretar l’augment de l’arribada de “cayukos” a les Illes Canàries, a partir de l’any 2005. La desviació de 
les rutes de la immigració clandestina en el context hispano-marroquí, és comparable al que succeeix a la frontera 
entre els Estats Units i Mèxic. Allà, la militarització del perímetre ha reconduït la trajectòria dels migrants cap al 
desert de Sonora (Murphy-Erfani, 2007). 

Una altra de les conseqüències remarcables de la fortificació de la frontera sud de la UE és la prolongació de 
l’estada dels immigrants als anomenats països de trànsit com el Marroc, Algèria o Líbia. En relació al cas marroquí 
Khachani (2006: 25) explica que “en efecto, confrontados a medidas cada vez más restrictivas de los países de la 
UE y a la sofisticada logística del SIVE, estos emigrantes se ven obligados a prolongar su estancia en Marruecos: 
actualmente la media se situá entre nueve y dos años”. 

Frontex 

Cal tenir present que el procés de securització de la frontera hispano-marroquina s’inscriu en un procés més ampli 
de construcció d’un model institucional per a la gestió de la cooperació operativa a les fronteres exteriors de la UE. 
Aquest es desenvolupa en un context polític on la percepció de l’amenaça terrorista posterior als atemptats de l’11 
de setembre de 2001 a Nova York i l’11 de març de 2004 a Madrid ha contribuït a la securització de les polítiques de 
justícia i interior (i en particular de les polítiques migratòries) a la UE. La percepció d’amenaça terrorista, barrejada i 
confosa amb el fenomen de la immigració irregular, ha generat discursos favorables al reforçament dels controls a 
les fronteres exteriors de la UE i ha situat les qüestions relacionades amb la seguretat fronterera al bell mig de 
l’agenda política comunitària (Jorry, 2007: 1).  

 

En aquest context l’arquitectura de la UE articula la noció de “gestió fronterera integrada de les fronteres exteriors”, 
que es traduirà en l’Agència Europea de Gestió de la Cooperació Operativa a les Fronteres Exteriors dels Estats 
membres de la UE (FRONTEX)15.       

La següent secció subratlla com el procés de securització ha estat dut a terme als segments específics de la frontera 
de Ceuta i Melilla. I també, de quina manera en aquest cas la militarització selectiva de la frontera coexisteix amb el 
flux legal de persones i el flux irregular de mercaderies. 

 

Particularitats de Ceuta16 i Melilla17  

El flux de persones 

Ceuta i Melilla, únics territoris de la Unió Europea al continent Africà, actuen com a pols d’atracció per a immigrants 
que, procedents principalment de l’Àfrica sub-sahariana però també d’Àsia, que albiren en els enclavaments una 
possible via d’entrada a la UE continental. Amb l’objectiu d’aturar la immigració clandestina, al perímetre de les dues 
ciutats nord-africanes s’hi ha construït una doble tanca metàl·lica (de 3’5 a 6 metres d’alçada), complementada amb 
dispositius de control i dissuasió d’alta tecnologia. Malgrat la fortificació dels perímetres terrestres de Ceuta i Melilla, 
les temptatives d’entrar-hi de manera il·legal no s’han aturat. Les tècniques de securització del perímetre han anat 
evolucionant en paral·lel a les tècniques de subversió i viceversa.  

En relació a l’evolució de la dinàmica de securització a la frontera cal parar una atenció especial a l’any 2005 (vegeu 
capítol 6), quan van tenir lloc diversos episodis d’entrada “massiva” d’immigrants a través del perímetres de Ceuta i 
Melilla. Arrel d’aquests esdeveniments es van modificar els mètodes i la intensitat de la securització fronterera. 
Aquestes modificacions van consistir en la instal·lació d’un innovador sistema de tanques, el cost del qual se situa 
entorn als 20 milions d’euros. L’anomenada “tercera tanca” o “sirga tridimensional” consta d’un sistema d’alarma que 
alerta la Guàrdia Civil quan s’aproxima qualsevol persona a la frontera i està situat entre les dues tanques que 
                                                                                                                                                                      
 
15 FRONTEX es construeix sobre el cabal (l’acquis) de Schengen. Es constitueix oficialment com a agència europea 
el maig del 2005. La seu de l’Agència és a Varsòvia, Polònia. 
16 La superfície de Ceuta és de 19,48 km2. El seu perímetre total és de 28 km, 8 dels quals constitueixen el 
perímetre terrestre amb el Marroc (Instituto Geográfico Nacional). La seva població és de 76.603  habitants (Instituto 
Nacional de Estadística, Gener 2007). 
17 La superfície de Melilla és de 19,41 km2. El seu perímetre total és de 20 km, dels quals 11 constitueixen la 
frontera terrestre amb el Marroc (Instituto Geográfico Nacional). A la ciutat hi viuen un total de 69.440 persones 
(Instituto Nacional de Estadística, Gener 2007). 
 



           

 
 

existien anteriorment. Malgrat que s’havia prevista instal·lar el sistema també a Ceuta, finalment, de moment, només 
ha estat instal·lat a Melilla. El sistema, dissenyat per l’empresa de seguretat Proytecsa, consta de potents focus de 
llum que impedeixen la visibilitat dels immigrants que tractin de creuar el perímetre. A més a més, les noves 
tècniques de securització tracten de repel·lir l’apropament a les tanques amb raigs d’aigua a pressió barrejada amb 
pebre. 
 
Un altre dels objectius del sistema és impedir l’escalada de la tanca, a peu o amb l’ajuda d’escales, mitjançant la 
inclinació de les tanques uns 10 graus cap al vessant marroquí i, a la vegada, impedir també que els immigrants 
escalin la segona tanca gràcies a un entramat de cables d’acer trenat. La implementació d’aquest sistema (recordem 
que només a Melilla) ha implicat la desaparició dels materials tallants que hi havia al capdamunt de les tanques. A 
part, el nou dispositiu securitari també està complementat amb un sistema de radars que detectaran el moviment a 
dos quilòmetres de distància, i amb unes càmeres que enfocaran el moviment en qüestió, la instal·lació del qual serà 
efectuada per l’empresa Indra (El Faro de Melilla, 22/03/06, 30/03/06; El Telegrama de Melilla, 25/03/06). 
 
En relació al reforçament de la vigilància a la frontera de Ceuta amb posterioritat als esdeveniments del 2005, cal 
subratllar que les autoritats marroquines, en un esforç de consolidació dels seus dispositius de control fronterer van 
instal·lar llocs fixos de vigilància a l’entorn del perímetre fronterer, substituint les tradicionals tendes de campanya 
existents fins aleshores per petites construccions de formigó (El Faro de Ceuta, 22/03/06). En aquest mateix sentit 
Cembrero (2006: 173-174) explica com “mientras la Guardia Civil elevaba deprisa y corriendo de tres a seis metros 
la altura de las vallas de Ceuta y Melilla, Rabat contribuía tambíen al blindaje de las dos ciudades. Mandó refuerzos 
de la gendarmería y de las Fuerzas Auxiliares –un cuerpo parapolicial-, a los que se añadieron unos 2.000 soldados 
(...). A mediados de octubre había unos 11.000 hombres plenamente dedicados a contener el flujo migratorio. 
Alrededor de Melilla las excavadoras se llevaron además por delante árboles y matorrales para despejar un pasillo, 
del lado marroquí de la valla, por el que pudiesen circular los vehículos policiales”. 
 
Tot i els esforços realitzats, les fronteres exteriors de la UE a l’Àfrica romanen en estat de semi-permeabilitat. 
Tanmateix, val a dir, que la semi-permeabilitat dels perímetres segellats de Ceuta i Melilla cal relacionar-la no 
únicament amb el fracàs a l’hora d’aturar l’entrada d’immigrants il·legals, sinó també amb l’existència d’un flux diari 
de milers de ciutadans marroquins que entren als enclavaments de manera legal, sense la necessitat d’un visat. Els 
ciutadans marroquins amb residència legal a les províncies de Tetuan i Nador poden entrar als enclavaments 
mostrant el passaport. Com a conseqüència d’això, després de la “Schengenització” de la frontera, la migració 
interior marroquina cap a aquestes províncies va créixer considerablement. També ho va fer el preu al mercat negre 
dels passaports marroquins “Schengenitzats”. El flux diari aproximat a través de la frontera d’unes 20.000 persones 
en cada una de les ciutats certifica l’existència d’un mercat laboral transfronterer i d’un consolidat circuit comercial 
transfronterer. Al seu torn, aquests elements són indicatius de l’existència de profunds vincles socioeconòmics 
transfronterers. Val a dir que als capítols 6 i 7 d’aquesta tesi s’aprofundeix en les dinàmiques transfrontereres de 
persones i mercaderies relatives al cas de Ceuta. 

 

Flux de mercaderies  

La noció de semi-permeabilitat també esdevé evident en l’anàlisi del massiu flux irregular de mercaderies a través de 
les fronteres dels enclavaments. L’estatus de port franc adquirit per Ceuta i Melilla el 1863, unit a un sistema 
impositiu especial i a la localització estratègica dels seus ports, han anat donant lloc, de manera gradual, al que 
Planet (2002: 268) anomena la hipertròfia del sector comercial de les ciutats. Planet (2002: 269) explica com, durant 
molt de temps, l’extraordinària activitat comercial dels enclavaments ha estat organitzada a partir d’un esquema 
binari de legalitat i il·legalitat i fonamentada en una estructura fiscal atractiva. Aquest esquema es composa, d’una 
banda, de l’activitat econòmica legal vinculada a la redistribució de mercaderies per al consum intern de la població 
local i els turistes, i de l’altra, de l’activitat econòmica informal (o il·legal18) a través de la qual les mercaderies són 
distribuïdes a l’exterior de les Ciutats Autònomes. 

Sens dubte, l’asimetria econòmica existent entre els dos costats de la frontera, unida a la fiscalitat excepcional de 
Ceuta i Melilla, és responsable directa de l’existència de la febril activitat comercial transfronterera entre els 
enclavaments i el Marroc (vegeu Aziza, 2008, 2006; Planet 2002; McMurray 2001; Driessen 1999). Aquesta situació 
es veu accentuada a Ceuta, a causa de la inexistència d’una duana comercial oficial que reguli els fluxos comercials 
entre els dos països: el fet que el Marroc consideri il·legítimes les fronteres dels enclavaments no ha permès, fins el 
moment, l’establiment de patrons d’interacció comercial plenament normalitzats19 (vegeu capítol 6). 

A través del treball de diferents acadèmics que han estudiat les relacions frontereres dels enclavaments, podem 
identificar tres tipus diferents de pràctiques de contraban o comerç irregular. Hajjaji (1986, citat a Planet, 2002: 275) 
va establir les següents categories de contraban cap al Marroc via Ceuta i/o Melilla: a) contraban ocasional de tabac, 
begudes alcohòliques o electrodomèstics, dut a terme esporàdicament per treballadors a l’estranger, estudiants, 
funcionaris i, en general, tots aquells (espanyols i marroquins) que poden entrar i sortir dels enclavaments amb 
facilitat; b) contraban de subsistència consistent en el flux transfronterer de bens de consum com piles, xocolata, llet 
enllaunada, perfum, etc. Aquest tipus de contraban és realitzat principalment per habitants de les ciutats 
marroquines frontereres amb Ceuta (Finideq/Tetuan) i Melilla (Nador), que creuen la frontera en diverses ocasions el 
mateix dia -els anomenats “portadors”; i c) contraban a gran escala d’equipament electrònic (per exemple, antenes 
parabòliques i d’altres aparells d’alt valor), executat per professionals. En gran mesura, aquesta tipologia coincideix 
amb les tres varietats de contrabandistes descrites per l’antropòleg David McMurray (2001: 116-117). McMurray, en 

                                                           
18 El capítol 6 aborda més en profunditat la discussió sobre la complexa categorització del tipus d’activitat comercial 
a través dels perímetres de les ciutats. 
19 Cal subratllar que, en el cas de Melilla, el Marroc sí que reconeix el carácter comercial de la frontera. Rabat la va 
voler mantener després de la independència per tal de poder exportar minerlas del Rif a través de l’únic port que 
existía aleshores a la zona (el de Melilla). 



           

 
 

referència al contraban entre Melilla i Nador –extrapolable en aquest cas a l’escenari entre Ceuta i Finideq/Tetuan- 
diferencia entre: a) els contrabandistes de cap de setmana, o amateurs; b) els contrabandistes de cada dia; i c) els 
‘peixos grossos’.  

Al seu torn, Aziza (2008, 2006), i també en relació a la frontera Melilla-Nador identifica només dos tipus de 
contrabandistes: ‘petits contrabandiers’ i ‘grands contrabandiers’, els quals fan servir mètodes diferents i s’ocupen de 
diferents tipus de mercaderies. En relació als petits contrabandistes Aziza (2008: 8) explica que aquests creuen 
diàriament la frontera, treballen en col·laboració amb una sèrie d’”intermediaris” i “passadors” de fronteres que els 
ajuden a fer passar la mercadería cap al Marroc. Calcula que passen una mitjana de set o vuit hores a l’escenari 
fronterer i argumenta que la seva activitat és molt sensible als canvis que afecten l’espai derivats de les vicisituts 
polítiques que sorgeixen entre Espanya i el Marroc. Segons indica Aziza (2008: 8), la població local representa una 
minoria dins del grup de persones dedicades al contraban a petita escala. Argumenta que el gruix dels petits 
contrabandistes van arribar, sobretot durant els anys 80, principalment des d’altres indrets com la regió del Gharb 
(Kénitra, Sidi Sliman, Sidi Kasem), de la regió de Beni Mellal, de Khémissat, de Fez, de Taza, etc. Pel que fa als 
grans contrabandistes, Aziza (2008: 8-9) explica que aquest són, sobretot, originaris de la provincia de Nador. 
Explica que són menys nombrosos però que disposen de grans mitjans logístics i grans capitals. En aquest cas, 
s’especialitzen i exerceixen un determinat monopoli sobre productes més rentables com el tabac, l’alcohol o els 
recanvis de cotxe.  

Les circumstàncies perculiars que envolten els enclavaments i les seves fronteres -paradoxalment fortificades però 
alhora permeables- constitueix un important i productiu recurs en tant que actua com a pedra angular de la 
sostenibilitat econòmica (i en certa maner, també política) dels enclavaments. Tanmateix, a aquesta situació peculiar 
cal associar-hi, també, un altre tipus d’impacte. Al nord del Marroc, com indica Planet (2002: 275), els fluxos il·lícits 
de mercaderies actuen com a competència deslleial per a la producció nacional, l’obstrucció en la creació d’unitats 
industrials, el desencoratjament de la inversió estrangera i la pèrdua de llocs de treball. Aquests símptomes 
coincideixen amb els que descriu l’economista Iñigo Moré en la seva radiografia del contraban: “Cuanto mayor es el 
contrabando, menores son las demás actividades económicas. Esto genera para el resto de la población una mayor 
necesidad de dedicarse al contrabando, pues tiende a ser la única actividad económica disponible. Así el 
contrabando adquiere vida propia, se convierte en un monstruo autónomo” (Moré, 2007: 65). 

En qualsevol cas, sense menystenir les conseqüències negatives que l’activitat comercial transfronterera té al 
vessant marroquí de la frontera, val a dir que una altra sèrie d’indicadors apunta en la direcció contrària. L’expansió 
demogràfica i urbana de les ciutats fronterers de Finideq i Nador, per exemple, suggereixen que l’impacte del règim 
fronterer de Ceuta i Melilla també ha actuat com a sinònim d’oportunitat econòmica.  

No sense reiterar abans que el fenomen del comerç transfronterer a Ceuta serà abordat en detall al capítol sisè 
d’aquesta tesi, cal prestar atenció al fet que el model d’economia fronterera al que fem referència evoluciona de 
manera ràpida. En l’actualitat, la progressiva defronterització comercial entre la Unió Europea i el Marroc, els acords 
de lliure comerç rubricats pel Marroc –sobretot amb la Xina i els Estats Units-, així com les importants inversions 
econòmiques i transformacions infraestructurals que tenen lloc a la zona nord del Marroc contribueixen al canvi de 
model. Aquest seguit d’elements impliquen l’augment del pes del punts legals alternatius d’entrada de mercaderies 
en el context d’una economia marroquina més “liberalitzada”. És per això que, dues dècades després de la 
conversió de les fronteres de Ceuta i Melilla en fronteres exteriors de la UE, la seva coneguda “indústria de 
contraban” sembla estar evolucionant cap a una “indústria de contraban de subsistència”, de menor importància des 
del punt de vista econòmic i social.  

L’alta permeabilitat associada al flux transfronterer irregular de mercaderies entra en contradicció amb la idea (i amb 
la pràctica) d’un perímetre fronterer intensament vigilat i tecnològicament segellat. Aquest fet planteja, novament, 
l’interrogant sobre l’efectivitat de les mesures de securització fronterera i estableix una clara diferenciació entre els 
objectius funcionals i els objectius simbòlics de la fortificació de la frontera hispano-marroquina. 
 
La creixent importància adquirida per la immigració en el marc del debat sobre la construcció europea indica fins a 
quin punt el futur de la UE està íntimament lligat al futur de la seves polítiques migratòries. La cada vegada més 
restrictiva legislació immigratòria, que va de bracet de la fortificació del perímetre exterior de la UE, proveeix el marc 
per a la delimitació simbòlica entre aquells que són dins i aquells que són fora. La mateixa idea d’Europa, els seu 
funcionament i el que representa, estan absolutament condicionades per com es fronteritza l’espai de la UE, no 
només funcionalment, sinó també en el terreny simbòlic. La propera secció d’aquest capítol aborda la dimensió 
simbòlica de la refronterització hispano-marroquina.  
 

 
Dimensió Simbòlica  
 
Dins-fora 
 
Tal i com s’ha assenyalat anteriorment, el reforçament físic dels perímetres de Ceuta i Melilla i el “blindatge 
electrònic” de l’estret de Gibraltar poden ser entesos no només com la tangibilització de la legalitat de la UE, sinó 
també com una actuació simbòlica. Una actuació simbólica que en aquest cas persegueix el (re)marcatge dels límits 
de les identitats sòcioespacials delimitades per la frontera exterior de la UE. O’Dowd (2003) argumenta que les 
fronteres funcionen com a barreres, ponts, recursos, i també com a símbols d’identitat. En aquesta secció s’explora 
la darrera d’aquestes funcions. S’hi argumenta que la reconfiguració de la frontera hispano-marroquina sembla 
encaixar en la lògica tradicional de delimitació entre “nosaltres” i “ells” associada a les dinàmiques de creació de lloc. 
Tanmateix, el valor afegit del cas hispano-marroquí, és a dir: allò que el fa anar més enllà de la lògica tradicional de 
delimitació “nosaltres-ells”, rau en la seva condició de marcador dual d’identitat. Arrel de la seva reconfiguració 
geopolítica, la frontera no només discerneix entre espanyolitat i marroquinitat, sinó també entre (EU)uropeiat i no-
(EU)ropeiat.  



           

 
 

 

El creixement econòmic experimentat per Espanya20 -particularment a partir de la dècada dels 80 i gràcies a l’impuls 
de l’entrada a la UE- ha estat profund. Aquest creixement ha estat el responsable de la conversió d’Espanya, 
tradicionalment un país emissor d’emigrants, en un país receptor d’immigrants. En el algunes àrees les 
transformacions econòmiques, socials i culturals han estat particularment intenses. La província d’Almeria, per 
exemple, ja no és la regió pobre i exportadora de mà d’obra descrita per Juan Goytisolo en la seva obra Campos de 
Níjar (1959). El desenvolupament de les explotacions agrícoles, subvencionades per la UE, ha generat un veritable 
boom econòmic (vegeu Checa, 2001). El creixement radical de l’economia de la regió ha donat peu a l’arribada de 
treballadors immigrants, principalment, encara que no únicament, del Marroc. En parlava anys més tard el mateix 
Goytisolo (2000):  

“Todo empezó a comienzos de los ochenta. Alentados por las multinacionales belgas y holandesas, los agricultores 
de la pedanía, dependiente aún del Ayuntamiento de Dalías, se lanzaron al cultivo intensivo de hortalizas en lo que 
pronto sería ese mar de plástico que reverbera al sol como un alucinador espejismo. La afortunada conjunción de 
calor, regadío y "mejora genética" permitía, permite todavía, incrementar la productividad y el número anual de 
cosechas. El trabajo familiar a destajo en El Ejido, Roquetas y La Mojonera enseguida resultó insuficiente. A medida 
que los agricultores y empresarios agrícolas se enriquecían de forma vertiginosa, hubo que recurrir a mano de obra 
de fuera; ningún español quería trabajar en los invernaderos. Los inmigrantes del Magreb y África subsahariana 
comenzaron a llegar a fines de la década. En 1991 había casi 3.000 regularizados. Ocho años después, sólo en El 
Ejido, la cifra ascendía a 21.000; a la que habría que añadir la de alrededor de 5.000 ilegales. Sin su llegada 
providencial, el milagro almeriense no habría sido posible”. 

L’arribada dels treballadors immigrants als que fa referència Goytisolo (2000) es produeix en un context on la nova 
riquesa i la nova (EU)ropeitat d’Espanya han contribuït ha transformar de manera severa el joc de percepcions i 
mirades mútues entre Espanya i el Marroc.  

Mentre que els límits de la Unió Europea a l’est són encara en procés de negociació, i la mateixa idea d’Europa 
flueix i muta en funció de si és pensada geogràfica, històrica, política o culturalment, els límits de la UE al sud-oest ja 
estan fixats i definits. Malgrat que el Marroc és tan sols a 14 quilòmetres d’Europa –més a la vora, és clar, si tenim 
en compte les fronteres terrestres dels enclavaments espanyols-, en l’imaginari de la Unió Europea sembla no 
haver-hi lloc per al veí magrebí. Dues porcions de la Unió Europea, Ceuta i Melilla, estan situades al continent africà. 
Però, tot i amb això, ara per ara, la possibilitat que el Marroc pugui esdevenir membre de la Unió Europea és una 
hipòtesi remota21.  

Quan el 1986 la frontera entre Espanya i el Marroc va esdevenir part del perímetre de la UE, les divisòries 
Europa/Àfrica, Cristianisme/Islam, nord ric/sud empobrit, van ser complementades amb nous elements. Com indica 
Driessen (1996a), el reforçament de la divisòria euro-africana va ser descrit amb noves metàfores: ‘nou mur de la 
vergonya’, ‘teló d’or’, ‘Rio Grande europeu’, ‘fossa de l’Europa fortalesa’. Cal assenyalar que la divisòria a la que fan 
referència aquestes expressions metafòriques no únicament respon a l’existència d’assimetries econòmiques, sinó 
també a assimetries relacionades amb els drets humans i la profunditat del sistema democràtic. També existeix, com 
explica Iñigo Moré al seu llibre “La vida en la frontera” (2007), un “escalón de los derechos” -que es sobreposa al 
decalatge econòmic entre els dos costats de la frontera, en creixement des de 1986. 
 
 
Formació d’identitats col·lectives i alteritat 
 
Benedict Anderson (1991) va descriure les nacions com a comunitats polítiques imaginades. Va argumentar que la 
nació és imaginada dins d’uns límits espacials i que fins i tot la més àmplia de les nacions està envoltada de 
fronteres, més enllà de les quals s’hi troben altres nacions. Segons assenyala Heffernan (1998: 2), la idea d’una 
“comunitat europea imaginada” que, per exemple, conduís al suport entusiasta a una suposada selecció europea de 
futbol és, ara per ara, difícilment visualitzable. En qualsevol cas, malgrat no tractar-se d’un procés de construcció 
nacional tradicional, el procés de construcció europea guarda certa semblança amb d’altres processos més clàssics 
de formació de la identitat col·lectiva.  
 

La creació i la potenciació de certs elements simbòlics és certament important en el decurs dels processos de 
construcció identitària. Aquest elements –moneda única, bandera, himne, etc.- són també presents, és clar, en la 
dinàmica de construcció d’una identitat col·lectiva (EU)ropea que acompanya la integració política i econòmica dels 
països membres de la UE. El sentiment d’identitat, els símbols unificadors o els criteris de pertinença a la història i a 
la geografia particular d’un territori són, segons James Anderson (1995: 71), elements típics del nacionalisme. En 
aquesta línia, argumenta que els nacionalismes difuminen les divisions i els conflictes a l’interior de la comunitat 
imaginada, en part perquè n’externalitzen la font dels problemes. A la vegada, però, creen i exacerben les divisions 
entre diferents pobles i territoris. En aquest mateix sentit, Van Houtum i Van Naerssen (2002) subratllen la 
importància dels processos d’alterització i assenyalen que la creació del lloc ha de ser entesa com un acte de 
purificació que persegueix la cohesió a l’interior d’un espai. Segons argumenten, els “altres” són necessaris i per tant 
constantment produïts i reproduïts per mantenir la aquesta cohesió en el sí d’una societat demarcada territorialment. 

                                                           
20 En l’actualitat el PIB per càpita d’Espanya multiplica per 15 el del Marroc, la qual cosa converteix la frontera 
hispano-marroquina en la setena més desigual del món. L’any 1970 el PIB per càpita d’Espanya “només” 
multiplicava per quatre el del Marroc (Moré, 2007: 125). 
21 Cal tenir en compte que, en l’actualitat, el govern espanyol encapçalat per José Luis Rodríguez Zapatero és 
partidari d’atorgar al Marroc un estatus avançat en el marc de les seves amb la Unió Europea. Malgrat que durant 
els anys 80, fruit d’una iniciativa de Hassan II, el Marroc es va mostrar interessat en iniciar converses de cara a una 
possible entrada a la Unió Europea, ni aleshores ni en l’actualitat existeix un plantejament ferm per part de la UE que 
contempli l’ingrés del país magribí a les institucions comunitàries –ni tan sols l’inici de negociacions.  



           

 
 

Així doncs, tot i que el procés de construcció de la Unió Europea no constitueix un exercici de creació d’una nació en 
el sentit tradicional, podríem trobar força paral·lelismes entre la lògica de construcció europea i els processos de 
construcció nacional. La simultània producció i eliminació d’alteritat, per exemple, constituiria una comunalitat 
rellevant.  

El traçament de línies frontereres fa possible la formació d’identitats col·lectives i, al mateix temps, la fabricació de 
l’altre. Alhora, el desdibuixament de línies frontereres existents fa possible l’homogeneïtzació identitària, l’esvaïment 
de l’altre. La Schengenització de les fronteres interiors i exteriors de la UE exemplifica sembla encaixar amb la lògica 
descrita.  

En paraules d’O’Dowd (2003: 4), les fronteres son inherents en el comportament humà -són un producte de la 
necessitat d’ordre, control i protecció en la vida humana; reflecteixen els nostres desigs contraposats de semblança i 
diferència, els nostres desigs de marcatge entre ‘nosaltres’ i ‘ells’. La demarcació de límits mitjançant fronteres 
possibilita tant la formació d’identitats col·lectives com la creació d’altres.  

A fi i a efecte d’interpretar el rol de la frontera d’Espanya i la Unió Europea amb el Marroc com a instrument de 
remarcatge identitari i productor d’alteritat, cal tenir present la noció d’”orientalisme” formulada per Edward W. Said 
(1978). En essència, el que l’autor palestí argumenta és que l’”Orient” únicament existeix en tant que contrucció 
occidental. L’”Orient”, en tant que producte intel·lectual europeu, constitueix una imatge de l’”altre”. La concreció 
d’aquesta imatge permet la identificació d’un mateix com a europeu o com a occidental. Com recorda Albet (2006: 
582), per a Said l’Orientalisme no pot ser reduït simplement a una àmplia col·lecció de textos sobre l’Orient. 

“It is rather a distribution of geopolitical conciousness in texts of an aesthetic, scientific, economic, sociological, 
historical and philological character; it is the drawing up not only of a basic geographical distinction (the world is 
formed by two unequal halves, Eas and West) but of a whole series of ‘interests’ which it not only creates, but also 
maintains, by means of scientific discoveries, philological reconstruction, phsycological analysis, descriptions of 
landscape and the like; it is, moret han not expressing a degree of will or intention to understand, in some cases 
controlling, manipulating and even incorporating what is a manifestly different (or alternative or new) world” (Said, 
1978: 24-25). 

A l’hora d’abordar els processos d’alteritat a l’escenari fronterer entre Espanya i el Marroc cal tenir en compte que, 
històricament, Espanya ha trobat el seu “orient” -el seu “mirall” (Fontana 1994)- a l’est, sinó que l’ha trobat al sud: al 
Marroc (Vegeu Nogué i Villanova, 1999; Garcia-Ramon et al., 1998)  

El remarcatge de la nova (EU)ropeitat estrenada per Espanya el 1986 s’inscriu doncs en un procés encetat temps 
enrera que cerca definir l’”altre” per tal de cercar la pròpia identitat. En aquest sentit, l’entrada d’Espanya a la UE 
afegeix una nova dimensió a una antiga dinàmica d’alteritat, que es condensa simbòlicament a l’escenari fronterer 
que ens ocupa. 

“En todas las naciones del mundo los habitantes de los países limítrofes, más o menos unidos por relaciones 
recíprocas, en cierto modo amalgaman y confunden sus lenguas, usos, costumbres, de suerte que pasa de unos a 
otros por gradaciones casi insensibles; pero esta ley constante de la naturaleza no existe para los habitantes de las 
dos orillas del Estrecho de Gibraltar, los cuales, no obstante su vecindad, son tan extraños los unos de los otros 
como lo sería un francés de un chino.” (Alí Bey, 1997: 133)  

En el context posterior a l’esfondrament del bloc soviètic ( i a l’esvaïment de l’”altre” comunista), i sobretot en el 
context posterior als atemptats de l’11 de setembre de 2001 a Nova York (i la reinvenció de l’”altre” musulmà), 
caracteritzat per l’hegemonia nord-americana, sembla haver quallat el discurs del “xoc de civilitzacions” de 
Hungtington (1993). A escala global, la religió sembla haver recuperat vigor en tant que pal de paller identitari. Per 
aquest motiu, l’esmolament simbólic de la frontera hispano-marroquina associat al seu procés d’(EU)ropeització ha 
de ser entès, alhora, en el marc d’un procés de reforçament simbòlic de divisòries religioses i civilitzatòries a escala 
global. En aquesta nova tessitura, la frontera entre Espanya i el Marroc sens dubte ha recuperat centralitat.  

 

La factoria d’alteritat: ploure sobre mullat  

El cas de la frontera hispano-marroquina ens permet examinar dos processos diferents de formació identitària. 
Aquests dos processos, l’un nacional i l’altre post-nacional, tenen lloc en el mateix espai i estan, conseqüentment, 
interrelacionats. En el marc d’aquesta interrelació, podríem vincular els efectes col·laterals del procés de construcció 
de la Unió Europea i el llegat d’exclusió que representa la construcció identitària d’Espanya en el context de la 
Reconquesta. És per això que la frontera entre Espanya i el Marroc pot ser definida com una “factoria d’alteritat” amb 
un passat i un present ben fructífers.  

Llegat de la Reconquesta i ressonàncies del Protectorat 

Al marge de les disputes geopolítiques associades a la discussió sobre la titularitat de determinats fragments 
territorials, el marcatge i el reforçament simbòlic de la frontera entre Espanya i el Marroc ha estat utilitzat 
històricament com a instrument de cohesió interna, tant a Espanya com al Marroc. En el cas espanyol aquest 
“marcatge alteritzador” s’ha vingut produint d’ençà de la Reconquesta i s’accentua a partir dels enfrontaments 
bèl·lics hispano-marroquins de finals del segle XIX i, de manera especial, durant el període d’intervenció colonial 
espanyola al Marroc.  

Traçant una continuïtat entre la Reconquesta i el període colonial, Villanova (2004: 19) indica que “desde la 
‘Reconquista’ ha predominado en España una imagen sombría de Marruecos. Esta imagen se agudizó en la primera 
mitad del siglo XX a raíz de los luctuosos sucesos del Barranco del Lobo (1909), Annual y Monte Arruit (1921) y de 
la participación de marroquíes en la represión de la revolución de Asturias (1934) y en las filas franquistas durante la 
Guerra Civil (1936-1939)”.  



           

 
 

Com recorda Driessen (1992: 17), en un principi la idea d’Espanya i el seu nacionalisme estaven clarament 
formulades en oposició al veí musulmà. Segons indica, l’Estat Espanyol, inspirat i forjat en l’esperit de la 
Reconquesta, va ser construït sobre una política d’homogeneïtzació ètnica, religiosa i cultural. Durant els segles 
d’hegemonia musulmana a la península ibèrica, l’estret de Gibraltar va simbolitzar un pont entre aquest territori i el 
Magreb. La caiguda del Regne de Granada, l’any 1492, sens dubte en va transformar el significat. D’aleshores ençà, 
la frontera separaria la cristiandat dels regnes nord-africans que rebrien la població musulmana i hebrea expulsada 
de la península (Morales-Lezcano 2004). La Reconquesta va donar lloc al que Morales Lezcano (2004) anomena la 
purificació dels sistemes de representació de la cristiandat ibèrica.  

Per altra banda, Martín Corrales (1999) explica que, més enllà de la Reconquesta cristiana de la península ibèrica, la 
visió espanyola del Marroc està també clarament relacionada amb les futures confrontacions entre els dos estats. La 
ofensiva espanyola a les costes nord-africanes a començaments del segle XVI; el setge del enclavaments espanyols 
a les costes marroquines durant els segles XVI i XVII; la Guerra d’Àfrica el 1860; la Guerra de Melilla el 1893; així 
com el reguitzell d’enfrontaments bèl·lics hispano-marroquins que tenen lloc durant els primers compassos del segle 
XX, la colonització i els serrells pendents posteriors a la descolonització. Aquest seguit de conflictes, sens dubte, va 
afegir elements negatius al conjunt de les visions i percepcions mútues hispano-marroquines, i van passar a 
complementar la ja existent divisòria religiosa.  

Albet (2006: 584) subratlla el paper determinant de la dimensió religiosa en les dinàmiques d’alteritat vinculades 
històricament a la pràctica colonial espanyola:  

“Spanish colonialism had long experience of the close links between religion and political domination. In fact, the 
evangelisation of the American colonies was carried out as part of the legitimation of the occupation and the 
explotation of those lands. Also, the rethoric of the ‘reconquista’ (...) and that of the ‘Crusades’, that were also 
present across the same centuries, also would inspire, although in a subtler way, the new colonial state of Spain in 
the occupation of North Africa after the mid-ninth century”. 

Els anys del Protectorat (1912-1956) van contribuir a l’assentament de la creença entre els espanyols que els 
marroquins no eren capaços d’assolir cotes satisfactòries de desenvolupament sense l’assistència dels 
colonitzadors. En relació a aquesta qüestió, Martín Corrales (2002b: 55) explica que en els primers compassos de 
l’aventura colonial “la creciente presión española sobre Marruecos favoreció la propagación de una imagen de los 
marroquíes como un pueblo inferior, sumido en la arbitrariedad y el salvajismo, en contraste con la que ofrecían los 
españoles de sí mismos, presentándose como un pueblo civilizado y culto”.  

En el context del Protectorat, el remarcatge de les nocions de “barbarisme” i “incivilització” aplicades als marroquins 
contribuïa a justificar la colonització, tot atribuint a l’”altre” un estatus moral inferior -malgrat que de vegades aquest 
“altre” titllat de “germà” (Albet, 2006: 584). En relació a la noció de “germanor hispano-marroquina” l’antropòleg 
Josep Lluís Mateo Dieste (2003: 23) assenyala que “antes del siglo XIX ya había españoles fascinados y atraídos 
por Marruecos o el Islam, aunque esta retórica data sobre todo de la época colonial. El africanismo español, surgido 
a finales del siglo XIX, justificó la ocupación de Marruecos con el argumento de la proximidad geográfica y la fusión 
racial histórica entre ibéricos y magrebíes”. 

En el context colonial, com apunta Martín Corrales (2002b: 55), la imatge del marroquí a la societat espanyola 
estava profundament influenciada per “la atracción ejercida per el orientalismo europeo, recreador de un Oriente 
exòtico, caótico, imaginario y multiforme”. La intervenció colonial espanyola al Marroc va possibilitar “el paso de un 
orientalismo medievalista y fantasioso, en buena parte basado en ideas nostálgicas acerca del al-Andalus, a otro, 
basado fundamentalmente en la observación directa de Marruecos y de los marroquíes” (Martín Corrales, 2002b: 
55). 

Cal tenir present que les dinàmiques d’alteritat hispano-marroquines es desenvolupen en el marc d’un “orientalisme” 
sui generis. En aquesta línia, Albet (2006: 581) argumenta que, “although the traditional Spanish stereotypes of 
Moroccans focused on the worst side of the ‘inmediate neighbour’, the official discourse was not able to place as 
much emphasis on cultural, historical, and racial distinctions between the Spanish and the colonised as havem any 
ohter Westerners”.  

Alguns períodes de relacions comercials fructíferes, a finals del segle XVII i principis del XIX, així com també d’altres 
moments d’interacció pacífica, van contribuir a positivitzar la visió negativa sobre el Marroc que s’havia instal·lat en 
l’imaginari espanyol. No obstant, fets com la descolonització del Sàhara o fenòmens més recents com la immigració 
continuen afegint nous elements a la fosca visió espanyola sobre el Marroc (Martín Corrales, 1999: 396) i han 
transformat, també, la percepció marroquina d’Espanya (Affaya i Guerraoui, 2006). 

En el cas del Marroc, per altra banda, el “marcatge alteritzador” és potenciat sobretot amb la descolonització de l’any 
1956 (vegeu Affaya i Guerraoui, 2006). Val a dir que, en ambdós casos i en el marc de la lògica ambivalent pròpia 
dels espais fronterers, la necessitat de remarcar les diferències amb l’altre ha conviscut amb el desig, intermitent, 
d’estrènyer els lligams històrics, polítics, geogràfics i culturals entre aquests dos veïns “condemnats a entendre’s”.  

Tot i que des de la reconquesta ha existit una important divisòria cultural i simbòlica entre Espanya i el Marroc, és 
cert que les dinàmiques d’interacció entre tots dos països no s’han aturat mai. La interacció transfronterera ha estat 
particularment intensa a l’entorn dels territoris de Ceuta i Melilla. Aquestes dinàmiques hispano-marroquines 
d’interacció es tradueixen en la presència mútua de l’un en l’espai de l’altre. Alguns exemples il·lustren aquest 
fenomen: la migració cap al nord del Marroc dels musulmans expulsats de la Península -en el marc del que, segons 
Mechbal (1998: 396), podria ser entès com la primera Guerra Civil Espanyola-; la presència colonial espanyola al 
Marroc (1912-1956); l’actual trasllat dels processos de producció al Marroc per part d’empreses espanyoles; el 
trasllat de la força de treball de ciutadans marroquins cap a territori espanyol; el llegat d’Al-Andalus en la cultura 
contemporània espanyola; la influència actual de la cultura espanyola en la societat marroquina, etc. 
 



           

 
 

En aquest mateix sentit, però en el nivell que podríem anomenar post-nacional, els esforços que es fan en l’actualitat 
a fi de reforçar la frontera exterior de la Unió Europea podrien estar servint, també, per a augmentar el grau de 
cohesió de l’emergent identitat socio-espacial de la Unió Europea. La fortificació de la frontera hispano-marroquina, 
amb els perímetres terrestres de les ciutats de Ceuta i Melilla o el segellament electrònic de l’estret de Gibraltar com 
a exemples paradigmàtics, podria ser interpretada no únicament com a part de la gestió securitària del perímetre de 
la UE, sinó també com part d’una actuació simbòlica que té per objecte el marcatge dels límits de la Unió Europea -i 
per tant el forjament simultani de la seva identitat i conseqüent alteritat.  

Especificitats a Ceuta i Melilla 

En els casos específics de Ceuta i Melilla, tant la pràctica fronterera diària com la interacció històrica sòciocultural 
desafien de manera clara la noció d’una frontera sòlida i intensament fixada des del punt de vista simbòlic. La idea 
d’una frontera simbòlica clara, “the finite, if elastic, boundary beyond which lie other nations” (Anderson, 1991: 7), 
dibuixada (des de dalt) per la fronterització exterior de la UE, és renegociada (des de baix) per les comunitats 
frontereres. L’esmolada frontera simbòlica que es divisa des del centre de la “comunitat imaginada” es transforma a 
la perifèria, on esclata en una multiplicitat de fronteres –que de vegades reforcen i de vegades dilueixen la divisòria 
“nosaltres-ells”. L’existència d’un règim fronterer acrobàtic22 ha donat lloc a l’existència d’una societat transfronterera 
complexa, també acrobàtica i polièdrica des del punt de vista identitari. La creixent interacció social a través de les 
fronteres euro-africanes de Ceuta i Melilla qüestiona el que, des de la distància, pot ser interpretat com una fractura 
civilitzatòria, és a dir: com una profunda divisió cultural-simbòlica entre Espanya (UE) i el Marroc (no UE).  

La interacció i els complexos processos d’identificació a les fronteres de Ceuta i Melilla mostren que els processos 
de fronterització impacten de diferent manera al centre que a la perifèria. El desig, des del centre, d’una frontera 
impermeable i fortificada contrasta amb la permeabilitat que la sostenibilitat dels enclavaments i les seves 
poblacions requereixen. Al seu torn, al vessant marroquí de la frontera, l’impacte i la percepció de la frontera també 
és diferent al centre que a la perifèria, on la interacció social directa amb els enclavaments és possible. D’una 
banda, al centre de l’Estat Marroquí, la condició de territoris disputats dels enclavaments suposa que la reivindicació 
de la desaparició de les fronteres, i no el seu remarcatge simbòlic, constitueixen un element de cohesió nacional. 
D’altra banda, el punt de vista a la perifèria no és necessàriament el mateix. Així, a pesar de pertànyer igualment a la 
“comunitat imaginada” marroquina, aquells que es beneficien directament de l’existència de la frontera (per exemple 
a través del comerç) probablement mantenen posicionaments diferents en relació a l’estatus de la frontera. Cal tenir 
en compte que, com observa O’Dowd (2003: 25), als espais fronters “some actors have a vested interest in 
maintaining borders as barriers; others wish to develop their bridging role; others still use borders as a positive 
economic resource in ways which seek to benefit from their bridging and barrier functions simultaneously”. 

Les dinàmiques de construcció nacional i post-nacional van associades a una càrrega considerable d’arbitrarietat 
que aflora a les àrees frontereres i que esdevé un element de negociació per als habitants fronterers. Aquests, els 
fronterers, són a la primera línia de les dinàmiques de creació del lloc. En aquest context, certament complex, cal 
assenyalar que les identitats i lleialtats difuses, barrejades, contradictòries, híbrides, ambigües i complementaries de 
les àrees frontereres no poden ser enteses sense tenir en compte les emocions (vegeu Svasek, 2000). En els casos 
de Ceuta i Melilla, la refronterització hispano-marroquina té lloc en el marc d’una fascinant barreja de les nocions 
d’europeitat, africanitat, espanyolitat, marroquinitat, islam i cristianisme. I cal no menystenir la transcendència del fet 
que, en el terreny simbòlic, el pes de l’herència colonial23 i d’una història intimament lligada a l’activitat militar encara 
juga un rol important a l’imaginari local (i a les imatges que de les ciutats es tenen tant al Marroc com a la península 
ibèrica). Tot contribuint amb una gran quantitat de “matèria primera” als debats sobre identitat i diferència, l’estatus 
disputat del enclavaments i la seva condició d’encreuament cultural mediterrani obren la porta a l’anàlisi d’un 
complex i significatiu procés de creació de lloc i, per tant, de creació identitària.  
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