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Resum en català  (màxim 300 paraules) 

En el marc de la recerca sobre identitats i nova ciutadania, l’objecte d’aquest treball és reconèixer elements clau dels 
processos d’identificació nacional a Catalunya en la població nouvinguda, i identificar els factors que n'afavoreixen la 
seva vinculació comunitària. La recerca s'ha desenvolupat en un primer bloc analitzant la perspectiva sociològica entorn 
a la idea d’identitat, així com l’evolució del discurs identitari a Catalunya, a fi de continuar desenvolupant amb 

profunditat el debat sobre identitat i nació en relació al fet migratori i la diversitat social existent. 
  
En un segon bloc d’anàlisi, la recerca fixa la mirada a una dotzena de casos treballats a través d’històries de vida de 
diverses realitats migratòries del nostre país corresponents a les diverses onades del segle XX, tant d’immigració  
espanyola com d'immigració de fora de l'Estat espanyol. La voluntat d’aquest segon bloc és extreure experiències 
socials d’interpretacions individuals que assenyalin quins elements permeten o dificulten la mobilitat social, quines 
experiències tenen valor identitari i de quin tipus, i quins fenòmens esdevenen rellevants en la configuració d’espais de 
referència i identificació nacional a nivell individual. 

  
Finalment s’incorpora un apartat d’entrevistes en profunditat a diversos actors socials i polítics rellevants a fi de 
reconèixer aquells elements que centren el discurs de la “nova cultura pública comuna”. L’objectiu és interrelacionar el 
discurs polític i filosòfic actual amb l’experiència biogràfica de les persones, assenyalant aquells elements que han estat 
significatius per a la seva identitat com a catalans i catalanes o, ans al contrari, que no han afavorit una situació en 
aquests termes. En aquest sentit la pregunta que vincula aquest espai de reflexió és: Quins elements afavoreixen la 
identificació nacional englobant la diversitat social existent i quins mecanismes d'adhesió hi podrien funcionar?  

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 

In the framework of research on new identities and citizenship, the subject of this paper is to recognize key elements of the processes 

of national identification in Catalonia in the new population, and identify the items that help their identity with the community. The 

research has developed in a first block analyzing the sociological perspective around the idea of identity as well as the evolution of 

identity discourse in Catalonia, in order to continue developing the discussion of identity and nation in relation to the imm igration 

and the social diversity.  A second unit of analysis, this research worked with twelve cases through the life stories of several 

migratory realities of our country in the twentieth century, both Spanish immigration and Immigration from outside Spain. The aim 

of this second part is to extract social interpretations of individual experiences. And indicate which elements can help or hinder 

social mobility, what experiences they have identity value and what kind of identity are, and what phenomena become relevant in 

the configuration of reference spaces and national identification at the individual level.  Finally the research incorporated a section of 

depth interviews with various relevant social and political actors in order to recognize those elements that focus the discou rse of 

"new common public culture." The aim is to relate current political discourse and philosophical literature on the experience of the 

people. 
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1. Introducció 
És el marc de referència del tema d’estudi la contextualització dels objectius i el procés de la 
recerca. Ha de donar la informació necessària per entendre la magnitud o l’impacte del 
problema/tema de recerca. Cal incloure els antecedents que han portat fins al plantejament 
de l’estudi i esmentar els objectius inicials del projecte. 

 
2. Metodologia 
Descripció del procediment portat a terme per al desenvolupament de la recerca. Ha de fer 
referència, en general, a aquests apartats: 

- tècniques de recollida d’informació 
- procediment 
- anàlisi de les dades 

Si es tracta de recerques experimentals, s’haurà de fer referència a la infraestructrura 
emprada i al desenvolupament de noves tècniques o adaptacions, si s’escau. 

Indiqueu, també, la funció general que han tingut els membres de l’equip del projecte. 

 
3. Resultats  
Presentació dels resultats reals de la recerca, dels productes de l’anàlisi de dades. No s’han 
d’incloure aquí conclusions ni suggeriments. 

 
4. Conclusions 
Contribucions de la investigació realitzada, vinculació entre els objectius  i els resultats 
obtinguts, implicacions i limitacions de l’estudi. 
 

5. Impacte previst  
Impacte científic i socioeconòmic. 
Publicacions realitzades o previstes, presentacions de resultats a reunions científiques o 
altres accions de transferència dels resultats derivats de la recerca que s’hagin previst. 
Quan es tracti de projectes derivats de convocatòries per a la recerca aplicada, s’haurà de fer 
especial esment a les propostes d’actuacions/intervencions que es desprenen dels resultats. 
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Bibliografia. Fonts utilitzades per elaborar els apartats de la memòria. 
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Només els documents que siguin imprescindibles. 
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1. Introducció 

1.1. Breu descripció de la recerca 

En el marc de la recerca sobre identitats i nova ciutadania, l’objecte d’aquest treball és 

reconèixer elements clau dels processos d’identificació nacional a Catalunya en la 

població nouvinguda, i identificar els factors que n'afavoreixen la seva vinculació 

comunitària. La recerca s'ha desenvolupat en un primer bloc analitzant la perspectiva 

sociològica entorn a la idea d’identitat, així com l’evolució del discurs identitari a 

Catalunya, a fi de continuar desenvolupant amb profunditat el debat sobre identitat i 

nació en relació al fet migratori i la diversitat social existent.  

En un segon bloc d’anàlisi, la recerca fixa la mirada a una dotzena de casos treballats a 

través d’històries de vida de diverses realitats migratòries del nostre país corresponents 

a les diverses onades del segle XX, tant d’immigració espanyola com d'immigració de 

fora de l'Estat espanyol. La voluntat d’aquest segon bloc és extreure experiències 

socials d’interpretacions individuals que assenyalin quins elements permeten o 

dificulten la mobilitat social, quines experiències tenen valor identitari i de quin tipus, i 

quins fenòmens esdevenen rellevants en la configuració d’espais de referència i 

identificació nacional a nivell individual.  

Finalment s’incorpora un apartat d’entrevistes amb profunditat a diversos actors socials 

i polítics rellevants a fi de reconèixer aquells elements que centren el discurs de la 

“nova cultura pública comuna”. L’objectiu és interrelacionar el discurs polític i filosòfic 

actual amb l’experiència bibliogràfica de les persones, assenyalant aquells elements que 

han estat significatius per a la seva identitat com a catalans i catalanes o, ans al contrari, 

que no han afavorit una mobilitat en aquests termes. En aquest sentit la pregunta que 

vincula aquest espai de reflexió és: Quins elements afavoreixen la identificació nacional 

englobant la diversitat social existent i quins mecanismes d'adhesió hi podrien 

funcionar?  
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1.2. Contextualització de la recerca 

L’arribada d’onades migratòries a Catalunya no és quelcom novedòs a la història 

d’aquest país. Tanmateix, el caràcter estructural i permanent del fenomen, la diversitat, i 

la intensitat del fet migratori, permeten parlar d’un context especialment sensible per a 

la innovació i definició de la gestió de la immigració a Catalunya.  Una gestió que 

s’emmarca en la construcció del que s’ha anomenat “la via catalana” i en la que es 

desenvolupa el Pacte Nacional per a la Immigració (PNI), així com la construcció d’un 

dels seus eixos: la creació d’una cultura pública comuna. Aquesta gestió del fet 

migratori però pren un caràcter distintiu pel fet que, Catalunya, en tant que nació sense 

Estat, incorpora la qüestió de la identitat en el seu procés de definició i en la mateixa 

coherència de les eines d’autogovern. A Catalunya la societat i l’Estat d’acollida no són 

el mateix i aquest fet provoca que dos processos de diversitat cultural conflueixin: la 

multiculturalitat de les migracions i les demandes nacionals. Per tant, la qüestió 

nacional té un pes directe sobre la d’immigració i a l'inrevés. 

El concepte d’identitat doncs és el primer element d’anàlisi que esdevé eix vertebrador 

d’aquesta recerca: Com es defineix la identitat nacional des de la perspectiva 

sociològica, i també com s’ha plantejat el concepte d’identitat catalana i les seves 

formulacions polítiques en el pensament catalanista al llarg del segle XX fins a 

l'actualitat. El projecte de recerca parteix de la voluntat d’assenyalar, a mode de marc 

introductori, l’evolució del discurs públic amb l’objectiu de reconèixer la influència que 

ha pogut tenir la idea “d’identitat catalana” en les actuals polítiques d’immigració i en el 

model d’integració que es configura. En aquest sentit, entenem que l’element identitari 

esdevé referencial en la configuració del projecte nacional català i d’una cultura pública 

comuna com la que s’assenyala en el sí del PNI.  

La complexitat de les identitats i dels elements que la configuren a nivell individual i a 

nivell col·lectiu ha esdevingut un dels temes principals del debat intel·lectual de la 

modernitat tardana. Adoptar una mirada calidoscòpica per comprendre els matisos 

socials, els símbols i les representacions de les nostres identitats, esdevé una obligació 

per als estudis sociològics que se'n deriven. L’interès per desgranar aquest calidoscopi 

canviant en la nostra realitat nacional catalana és la raó de fons d'aquest estudi. “La 

identitat és una pell” escriu Salvador Cardús. Cardús afirma que hi ha certa obstinació 

en fer-se constantment la mateixa pregunta: Què és ser català? Quan en realitat un cop 
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rere un altre es tracta d’una pregunta sense resposta, perquè la identitat no es pot definir 

pel seu contingut, és un contenidor d’elements diversos, sovint contradictoris i que, en 

general, no s’expressen de manera conscient, en paraules del mateix sociòleg. Què la 

identitat és una pell i que en realitat ens trobem davant d’una qüestió de reconeixement 

social és una afirmació que compartim.  

Montserrat Guibernau apunta que la nació inclou cinc dimensions: la psicològica, la 

cultural, la històrica, la territorial i la política. No són dimensions independents, 

s’interelacionen entre sí amb gran intensitat a l’hora de crear lleialtats, totes aquestes 

dimensions determinen les altres i a la inversa, de manera que sovint és complex definir 

en quin moment parlem de cada una d’elles de manera clara i diferenciada. Cal conèixer 

els elements culturals, els símbols, els llocs de memòria i els valors que participen de la 

construcció identitària, que determinen la identificació individual i col·lectiva i que 

afavoreixen la creació de vincles de solidaritat entre els membres d’una comunitat. 

D’altra banda, pel que fa la immigració, aquesta ha sigut un factor determinant al nostre 

país, forma part de la nostra memòria i de la nostra realitat com a poble. En aquest sentit 

hem pretès resseguir les posicions principals en relació a les experiències dels anys 

1916-1930 i 1950-1970. A pesar que el fet migratori en aquest període fou d’una 

importància cabdal en la història de Catalunya, l’imaginari nacional ha tingut vertaders 

problemes per incorporar aquest lloc de memòria de manera lúcida sense caure en el 

parany de la utilització electoralista d’aquesta realitat pròpia. Alguns dels discursos 

acadèmics actuals com el de Ricard Zapata1 assenyalen la importància que, des de les 

nacions minoritàries, i en aquest cas a Catalunya, es desenvolupi un discurs públic propi 

i compartit sobre la immigració. Aquest discurs hauria de reconèixer i incorporar els 

elements simbòlics i culturals de la nostra realitat, perquè els conflictes i la complexitat 

del fet migratori no són exclusius de les desigualtats polítiques i socials. La immigració, 

com hem dit anteriorment, no és un fenomen nou a Catalunya i cal aprofitar 

l’experiència històrica existent, revisant els elements que han permès una integració 

global i aquells que no. Les idees impulsades per aquesta experiència són nocions com 

què “és català qui viu i treballa a Catalunya” (en pro la integració laboral, política, 

social, en habitatge i serveis públics) i també la identificació cultural per mitjà de la 

llengua i la participació en la vida pública hi tenen un paper rellevant.  
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Partim de la hipòtesi de treball que Catalunya s’ha interpretat a sí mateixa des d’una 

posició de nació cívica-voluntarista amb expressions diverses de caràcter etnicocultural, 

però sempre, ideant un projecte de país obert i culturalment integrador. Territori, 

història, costums i tradició popular, així com diversos valors humanistes, s’han 

mantingut com a elements estables determinants recordats al llarg del temps i malgrat 

les vicissituds de la realitat catalana. La llengua i la participació cívico-política al país 

han estat però els grans eixos definitoris de la identitat nacional. La regeneració del 

model nacional passa per una reinterpretació de tots aquests elements amb voluntat 

inclusiva i d’enfortiment d’una proposta identitària cultural, amb perspectiva global 

davant la realitat dels nostres dies i que pugui tenir una traducció política: la nació 

cultural necessita d’una nació política. La incorporació progressiva a aquest model 

esdevé un repte per a un plantejament que vulgui integrar identitat nacional i 

immigració. 
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1.3. Antecedent de l'objecte d'estudi1 

En l’estudi del pensament nacional és tradició citar la contraposició entre Herder i 

Renan i el model de nacionalisme ètnic i cívic. Més enllà d’aquesta bàsica 

contraposició, Herder i els teòrics que s’hi han inspirat fan una reivindicació del 

caràcter nacional dels pobles sota conceptes de llengua (com també farà Fichte), cultura 

i costums, així com dels principis de llei, tradició i costum que regeixen la comunitat en 

un procés dinàmic de canvi. Renan, d’altra banda, serà l’autor recurrent per al model 

cívic de nació, on aquest és entesa com a un plebiscit quotidià inspirat en la revolució 

francesa i, en definitiva, on la voluntat de pertinença és la que determina la nació. Són 

sens dubte els antecedents del pensament identitari més recurrent però el naixement i 

evolució de la qüestió nacional ha estat històricament una realitat políticament 

controvertida. Per començar, les posicions dels autors clàssics del pensament identitari i 

nacional esdevenen motiu de debat acadèmic pel que fa al moment en el qual podem 

situar l’origen de les nacions. Igualment important són les discussions sobre la 

primordialitat de la nació sobre el nacionalisme o a l’inrevés. A posteriori el debat sobre 

la fi de la nació i el corrent  postmodern, també s’ha convertit en un altre debat a 

dilucidar. Aquest últim corrent, resulta d’especial interès per la contemporaneïtat del 

discurs. Però no solament aquestes qüestions són d’interès conceptual; no podem passar 

per alt el complex i vast entramat existent entre el marc nacional i el paper vital que 

ocupa la cultura, la llengua, la definició de comunitat o la identitat social. A desgrat que 

l’engranatge d’aquestes diverses teories i temàtiques no constitueix l’element central de 

la nostra recerca, és important de tenir en compte que aquesta qüestió és rellevant en 

termes de contextualització de la recerca. 

 

Pel que refereix a les definicions sobre nació i nacionalisme, tenim present en primer 

lloc la concepció d’Ernest Gellner que dedica un espai important a la definició de la 

nació i el nacionalisme des de la concepció que les nacions són invencions històriques 

subjectives recreades per una identitat nacionalista, també inventada, que parteix d’un 

procés de racionalització de les élits i els Estats-nació moderns com a instrument de 

                                                        
1 La descripció dels antecedents teòrics de la recerca així com l’evolució del discurs identitari a Catalunya 
del bloc 1 pertany a una part de la investigació del treball de recerca doctoral de Mariona Lladonosa “La 
construcció de la catalanitat. Evolució de la concepció d’identitat nacional a Catalunya 1860-1990”. 
Paper inèdit. 
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conservació: “la cultura i l’organització com a elements centrals i vincle bàsic de tota 

vida social. El nacionalisme interpreta l’organització social a través d’un món de 

nacions en que cadascuna té un caràcter, una història i un destí específics. El poder 

polític rau tan sols en la nació, i la lleialtat a la nació està per damunt de qualsevol 

altra lleialtat. Per a ser lliures, els éssers humans han d’identificar-se amb una nació, 

per a ser autèntiques, les nacions han de tenir la màxima autonomia; i la pau mundial i 

la justícia només poden bastir-se a partir d’una societat de nacions autònomes. Els seus 

tres ideals bàsics resumits són: la consecució de l’autonomia nacional, la unitat 

nacional i la identitat nacional”2. Cal tenir en compte també que les definicions de 

Nació se situen en el sí de tres debats fonamentals, com escriu A. Smith3, i que 

permeten ordenar la discussió: 

1. La interpretació organicista o voluntarista de la nació i els debats contemporanis 

entre primordialistes i instrumentalistes que deriven d’aquestes interpretacions. 

2. Els enfocaments perennalistes o modernistes de la nació i el nacionalisme, i els 

debats contemporanis sobre l’antiguitat o la modernitat de les nacions. 

3. Els enfocaments socialconstruccionista o etnosimbòlic de les nacions i els 

nacionalismes, així com els debats contemporanis sobre la relació entre el passat 

i el present en la formació i el futur de les nacions. 

 

Els autors tradicionalment més modernistes que parlen de la Nació en termes de creació 

de les élits com Gellner, Hobsbawm, Anderson, entre d’altres, concentren la seva 

atenció al procés de construcció de l’Estat modern en la modernitat. En aquesta recerca 

ens interessa dilucidar els aspectes de creació i recreació de les identitats nacionals des 

de l’òptica que el procés de construcció nacional continua essent de primeríssima 

actualitat en la modernitat tardana. I en el cas català tenim prous elements per 

entreveure com el nacionalisme i la identitat nacional no responen a un procés de 

recreació de les élits exclusivament com veurem més endavant, si no que és font de 

sentit pel conjunt social.  

 

                                                        
2 En l’anàlisi de l’obra de Gellner hem de fer esment a GELLNER, E.; Encuentros con el nacionalismo; 
Ed. Alianza Universidad, Madrid : 1995. GELLNER, E.; Nacionalisme; Ed. Afers i Universitat de 
València, València: 1998 i GELLNER, E.; Naciones y nacionalismo; Ed. Alianza Universidad, Madrid: 
1988. 
3 SMITH, A.; La nació en la història; Ed. Afers i Universitat de València, València: 2002  
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D’altra banda, a l’hora de parlar sobre els models nacionalistes principalment destacats 

en la teoria nacional, trobem que del model voluntarista sorgeix el nacionalisme cívic, a 

l’igual que del model organicista apareix el nacionalisme ètnic. Diversos autors han 

reflexionat sobre les connotacions simbòliques i els efectes reals del nacionalisme ètnic 

que es caracteritza per una forta aposta cap a l’homogeneïtat cultural i la unitat nacional 

allà on es dóna. És cert però que si, en contraposició al nacionalisme ètnic, trobem el 

nacionalisme cívic4 o altres fórmules com la del “patriotisme constitucional” de 

Habermas5, hi ha un bon nombre d’autors que aposten per desenvolupar una lectura 

intermèdia entre el paper del nacionalisme ètnic i cívic.  

 

A. Smith és qüestiona però si la forma cívica no pot derivar igualment cap a models 

tancats i exclusius dels que s’acusa a les propostes de caire etnoculturals. El 

nacionalisme té la necessitat d’apostar per un model que difongui la unitat cultural o 

l’homogeneïtat si es vol promoure la solidaritat en el sí d’una societat. Quan ens 

plantegem sobre els drets i llibertats de ciutadania caldrà utilitzar algun criteri cultural 

de vinculació. En aquest sentit Smith afirma que els ideals civico-territorials i 

etnoculturals de la nació es troben entrellaçats. L’estreta relació entre els aspectes cívics 

i ètnics que defineixen la identitat nacional dels pobles no pot ser menystinguda. El 

paper vital de la cultura en la identitat social no seria possible sense la definició i 

identificació individual i col·lectiva en el sí d’uns marcs interpretatius compartits, això 

és, el parentiu i l’origen, la llengua, la religió, els costums o el territori històric. Al 

mateix temps, és del cert que aquesta identificació i pertinença no es dóna 

exclusivament per criteris de naixement o origen; l’adhesió voluntària o inconscient i la 

participació activa o passiva en projectes nacionals que no són els d’origen són una 

realitat palpable en múltiples contextos independentment de la fórmula d’organització 

política on es produeixi. La immigració i els processos d’identificació nacional que 

                                                        
4 La idea principal recurrent en aquesta tesi és la de prioritzar dos elements importants: voluntat i cultura. 
Com expressa Gellner, en la formació dels grups i el seu manteniment hi ha dos agents genèrics o 
catalitzadors fonamentals: la voluntat, l’adhesió voluntària i la identificació, la lleialtat i la solidaritat i, 
per altra banda, de forma contraposada, el temor, l’opressió i la coacció. La major part de grups perduren 
gràcies a la lleialtat i identitat (a l’adhesió voluntària). 
5 Es tracta de promoure una lleialtat comuna democràtica des de la perspectiva dels drets i deures sense 
obligació a l’aculturació i, fins i tot, lluny de posicions comunitaristes (en aquest sentit és interessant la 
discussió amb Charles Taylor i la negativa de Habermas d’acceptar l’existència de drets col·lectius i la 
protecció de comunitats culturals). Vegeu HABERMAS, J.; Lluites pel reconeixement a l’estat 
democràtic constitucional, a CASTIÑEIRA, A. (dir.); Comunitat i nació; Ed. Proa, Barcelona: 1995 i 
TAYLOR, C.; Cross-Purposes: The Liberal-Communitarian Debate, a ROSENBLUM, N. (comp.); 
Liberalism and the Moral Life; Harvard University Press, Cambridge: 1989. 
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viuen moltes de les persones nouvingudes és un dels fenòmens que posen sobre la taula 

aquesta idea. L’adscripció nacional no és un procés innocent, la força nacionalitzadora 

del poder polític desenvolupa fronteres reals, geogràfiques, però molt especialment de 

caire social i cultural que són les que donen força i legitimen les primeres; els límits i 

fronteres permeten als grups ètnics autorepresentar-se i representar l’altre. És l’estat 

modern, més que la nació etnocultural, qui defensa més aferrissadament els límits reals i 

simbòlics de les fronteres del seu territori com a màxima expressió d’identitat. 

Weber, tot i no ser un autor clàssic del nacionalisme, difondrà la idea que un grup ètnic 

no necessàriament ha de tenir un origen comú, sinó que és la pròpia creença en aquest 

origen comú la que realment estimula, manté, transmet i desenvolupa la noció de grup i 

la cohesió interna. La formació de la nació pot venir determinada per aquesta creença 

però és especialment rellevant l’existència d’una comunitat lingüística i la possessió 

d’un Estat per a consolidar la nació. D’alguna manera Weber prioritzarà la idea de 

comunitat de sentiment per explicar la identitat nacional en clara oposició a les teories 

racionalistes que es varen donar en alguns dels seus coetanis. La literatura sociològica 

de la identitat-nació és extensa i diversa6, recull l’herència dels clàssics però també a 

través de discursos estretament lligats a la idea de postmodernitat, d’especial interès per 

aquesta recerca com hem dit. Dels autors propis de la postmodernitat hem de citar 

Michel Billing7 quan assenyala que la psicologia global colpeja l’Estat-nació des de 

dalt, minvant les lleialtats amb “un joc lliure d’identitats”. Altres autors8 s’afegeixen a 

la consideració de la fragmentació identitària de l’individu en multiplicitat de valors 

propis com Gergen o Kristeva que parla de la crisi de valors i la preservació de la nostra 

personalitat sota els orígens nacionals. Giroux tanmateix parla de la política d’identitat 

com una lluita per construir contradiscusos, crear nous espais crítics i noves pràctiques 

socials.  

                                                        
6 Sense voluntat de citar l’extensa bibliografía existent, podem fer esment d’algunes referències com: 
GREENFELD, L.; Nacionalismo; Ed. Centro de estudios políticos constitucionales, Madrid: 2005. 
HOSBAWM, E.J.; Naciones y nacionalismo desde 1780; Ed. Crítica, Barcelona: 1991. HASTINGS, A. 
La construcción de las nacionalidades; Ed. Cambridge, Madrid: 2000. SMITH, A.D.; La nació en la 
història; Ed. Afers, València: 2002. BERLIN, I.; Nacionalismo; Ed. Tàndem Arguments, Barcelona: 
1997. THUAL, F.; Els conflictes identitaris; Ed Afers, València: 1997. GUIBERNAU, M. (Dir.); 
Nacionalisme, debats i dilemas per a un nou mil·leni; Ed. Proa, Barcelona: 2000. 
7 BILLING, M.; Nacionalisme banal; Ed. Afers, València: 2006 
8 D’altres autors rellevants que referenciem a l’apartat bibliogràfic de la recerca donen llum a la qüestió 
de la identitat i la nació a la postmodernitat, són Giddens, Simmel, Anderson, Gellner, Finkielkraut, 
Symmons-Symonolewicz i Bauman,, Maalouf, entre d’altres. 
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Des de la teoria de la identitat social i de l’obra d’autors com How i Abrams s’assumeix 

que els elements psicològics són decisius en el comportament de grup. Els grups només 

existeixen si els membres s’identifiquen amb el grup. Alguns dels autors centrals a 

destacar són Billing amb la seva obra “Nacionalisme Banal”, en què assenyala la 

rellevància de les expressions nacionals més profundament arrelades en l’habitus, i les 

costums quotidianes; posant de relleu el fet que  les velles polítiques de la nacionalitat 

estan deixant pas a les noves polítiques de la identitat. Tot aquest canvi té interès quan 

l’ideal multiculural està lligat a la noció d’una nació, tal i com expressa Billing. La 

política d’identitat està situada dins de la tradició de discussió de la nació: es qüestionen 

les identitats dins de la nació, però no la identitat mateix de la nació. Aquest és un dels 

elements de discussió actuals vinculats als termes identitaris que volem treballar. 

La rellevància de definir amb precisió conceptes com el d’identitat sota el paraigües de 

la nació centren el marc teòric de la nostra recerca. Carens, Bauböck, Kymlicka9 

principalment, són autors que han treballat extensament, des de la perspectiva 

sociologica de les identitats i els models d’integració, els canvis produïts en l’últim 

quart de segle XX en que es donen fortes expressions d’identitat col·lectiva com a 

resposta a l’onada globalitzadora, més encara, en un moment en que es qüestiona el 

model estat-nació i de retruc es manifesta una crisi de la democràcia política. Kymlicka 

parla de tres pilars bàsics per a una correcta ordenació de la diversitat: immigració, 

ciutadania i interculturalitat. Tres elements de gran interès en relació al model 

d’integració català. Carens, de la seva banda, es pregunta sobre que pot esperar una 

nació minoritària, com també és el cas català, de l’arribada d’immigrants i a l’inrevés. 

Bauböck centra el seu discurs en les diferències dels drets culturals dels immigrants i les 

minories nacionals receptores: quina cultura pública ha de delimitar aquestes relacions? 

Les noves identitats són conceptes treballats també aquí per autors com Castells10 amb 

la seva idea d’identitat projecte que construeix noves identitats a través de la 

transformació de tota l’estructura social.  

                                                        
9 Carens, Bauböck i Kymlicka són els tres autors més prolífics en la producció acadèmica sobre models 
de gestió migratòria en relació a minories nacionals, algunes de les seves obres a destacar en aquest sentit 
són: CARENS, J.; Culture, citizenship and community; Ed. Oxford University Press: Oxford: 2000. 
BAUBÖCK, R.; “Cultural citinzenship, minority rights, and selfgovernment” dins de ALEINIKOFF, T./ 
KLUSMEYER, D.; Citizenship today; Ed. Cornegie, Washington: 2001. KYMLICKA, W.; Multicultural 
cityzenship: a liberal theory of minority rights; Ed. Oxford University Press, Oxford: 1995. KYMLICKA, 
W.; La política vernácula: nacionalismo, multiculturalismo y ciudadanía; Ed. Paidós, Barcelona: 2003. 
10 CASTELLS, M; La Era de la Información. Vol. II: El poder de la identidad; Ed. Siglo XXI, Mèxic: 
2001. 
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En segon lloc el marc teòric de la recerca no escapa al debat entorn el concepte de 

ciutadania. Durant el segle XX s’ha basat en la idea de vincular estretament ciutadania 

amb pertinència nacional (ciutadania formal). Al mateix temps, un bon nombre d’autors 

han discutit entorn de les repercussions socials i polítiques de la ciutadania. T.H. 

Marshall en el seu conegut assaig sobre ciutadania i classe social a Gran Bretanya, 

concloïa amb la determinació de demostrar que la ciutadania, i altres forces exteriors a 

ella, varen suposar una alteració de la desigualtat social. Un altre autor destacat, Rogers 

Brubaker, amb la seva important obra Inmigration and the politics of citizenship in 

Europe and North America11 també defensava la idea que aquells qui treballen i 

resideixen en una nació, haurien de poder adquirir els drets de ciutadania després d’un 

període moderat de temps i certes formalitats raonables. S’inicià una discussió entorn de 

la idea de ciutadania formal i substantiva: què implica el model vigent de ciutadania? 

Podem parlar, d’una banda, d’identitat nacional i, de l’altra, separadament, de drets 

socials dels individus que viuen en el sí d’una comunitat? Des d’aquesta perspectiva, 

l’actual idea de ciutadania pot proporcionar el marc conceptual més adequat per 

examinar els drets individuals?. Bottomore plantejava la qüestió de si els drets de 

ciutadania havien d’entendre’s com a drets humans de tots els individus que són 

membres assentats d’una comunitat, independentment de la seva pertinença formal a 

una nació12 Habermas va realitzar una anàlisi en aquesta línia considerant que calia 

dissociar el vincle entre nacionalitat i ciutadania, el que anomenava “patriotisme 

constitucional”13. Aquest seguit de discussions durant els anys 90 del segle XX semblen 

no haver-se resolt en l’actualitat, quan el debat entorn de la qüestió si la nacionalitat ha 

de suposar, o no, un requisit necessari per a la possessió efectiva o per a l’exercici de 

diversos drets, sembla més viu que mai. Com es pot assolir igualtat plena si les formes 

de ciutadania són diferenciades? 

                                                        
11 BRUBAKER, W.R (comp.); Inmigration and the politics of citizenship in Europe and North America; 
ed. University Press of America, Nova York: 1989. 
12 Altres autors com Dominique Schnapper afirmen: Si les especificitats culturals dels grups particulars 
són compatibles amb les exigències de la vida comuna i dels valors col·lectius (la llibertat i la igualtat de 
totes les persones), els ciutadans i els estrangers instal·lats regularment en el sòl nacional tenen dret a 
cultivar les seves particularitats tant en la seva vida personal com en la vida social, a condició de 
respectar les regles de l’ordre públic. Aquest dret es troba inscrit en els principis mateixos de l’Estat de 
dret i de la democràcia moderna. Però, al mateix temps, aquestes especificitats no han de servir de base 
d’una identitat política particular, reconeguda com a tal a l’interior de l’espai públic que ha de continuar 
essent el lloc de l’espai comú, de les pràctiques i de la llengua de la ciutadania a SCHNAPPER, D.; Què 
és ciutadania? Els drets i els deures de la convivència cívica; Ed. La Campana, Barcelona: 2003 
13 HABERMAS, J.; Écrits politiques; ed. Cerf , Paris: 1990. 
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El debat teòric actual entorn de la noció de ciutadania i immigració es basa en dues 

posicions: Cal plantejar de nou quin tipus de ciutadania és requerible per a la 

immigració? O bé, encara cal dissenyar els elements previs a aquesta discussió? És a 

dir, abans de tractar la idea de ciutadania i drets polítics, s’ha de parlar de la gestió de 

l’acomodació?14. La integració però no depèn, només, del procés d’assentament sinó 

que requereix d’igualtat d’oportunitats en la participació de la vida pública. D’altra 

banda, alguns autors afirmen que ha arribat un moment en que l’adquisició de la 

ciutadania s’ha convertit en una recompensa per aquelles persones que han estat 

integrades segons els aspectes que socialment són considerats com a positius com uns 

salaris suficients, el correcte ús de la llengua dominant, la identificació amb la societat 

receptora i els seus valors, etc. Bauböck afirma que les noves polítiques de 

naturalització defineixen la integració com una realització i un esforç individual més 

que com una situació d’igualtat de drets i oportunitats. La distinció i exclusió d’aquelles 

persones que no aconsegueixen complir amb els requisits socialment valorats suposa la 

marginalització d’aquestes, incapaces d’adquirir drets de participació i representació 

política i en risc de fractura social; en definitiva, una constatació d’una certa crisi dels 

estats del benestar europeus en relació al model capitalista que continua associant 

l’adquisició de la ciutadania a qüestions d’estatus adquirit i, paral·lelament, a qüestions 

de seguretat estatal enlloc de criteris de base social. És a dir, l’adquisició de la 

ciutadania resta condicionada a elements de capacitats individuals d’accés a recursos i 

oportunitats i, no, com a categoria universal independentment de la capacitat 

d’integració. Són elements que marquen el debat de fons de l’estat actual de la qüestió i 

que tenen valor en el sí de la nostra recerca i de la pròpia experiència catalana. 

Tanmateix, paral·lelament i en relació a la idea d’una estratègia d’enfortiment de 

l’Estat-nació i de l’aparell estatal, s’afirma amb contundència una “etapa postnacional” 

que respon a un procés globalitzador, però també a la voluntat europea d’enfortiment 

d’un projecte comú amb unes clares directrius econòmiques i la unificació progressiva 

de recomanacions socials per als Estats membres. Malgrat el convenciment d’alguns 

autors en desenvolupar aquesta tesi de superació d’un mosaic nacional en declivi, i en 

pro d’un plantejament global, la realitat apunta a tendències no tan evidents. N’és un 

                                                        
14 Concepte incorporat en el llenguatge de la gestió de la immigració a Espanya per Ricard Zapata, vegeu: 
ZAPATA-BARRERO, R.; Inmigración, innovación política y cultura de acomodación en España; 
Fundació CIDOB, Barcelona: 2004. 
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bon exemple els processos de consulta i/o consecució d’independència nacional a 

Europa. En relació a aquests processos i les teories anteriors, hi ha hagut certa tendència 

a afirmar que entràvem en un procés de superació de la tradicional identitat nacional en 

direcció a un nou model d’identitat líquida15. Indubtablement però la necessitat 

d’identitat i pertinença es indeslligable del procés de socialització de l’ésser humà 

especialment en un moment de gran complexitat social, on les identitats culturals són 

múltiples, i el model de gestió resta entre dinàmiques multiculturals i interculturals. 

L’enorme diversitat actual representa un repte complex a assolir, principalment, en 

l’àmbit local on les realitats són paleses en el dia a dia d’una forma més contundent i 

intensa. 

Més enllà de la perspectiva sociològica genèrica sobre identitat i nació, ens interessa 

analitzar l’evolució del discurs polític sobre la idea d’identitat catalana basada en les 

formulació de la identitat provinent de Prat de la Riba, Almirall, Torras i Bages, Rovira 

i Virgili, però també d’autors contemporanis com els analistes de la tradició 

democràtica del catalanisme dels anys 30 i, des dels finals dels seixanta del segle XX, 

les línies interpretatives que representen, d’una banda, Solé Tura, Colomer, Enric 

Ucelay da Cal, Joan Lluís Marfany o Josep Maria Fradera, i de l’altra banda, les tesis de 

Josep Benet, Manuel Cruells, Fèlix Cucurull, Josep Termes o Agustí Colomines 

Companys, entre d’altres citats al darrer apartat de la recerca. Així com la perspectiva 

nacional en termes migratoris del mateix president Pujol. Val a dir que els estudis i la 

recerca que s’ha dut a terme a Catalunya en aquest sentit es prolífica des de l’arribada 

de les primeres onades migratòries provinents de l’Estat Espanyol. Aquestes onades 

migratòries espanyoles són part de l’experiència històrica del país que cal recordar: la 

primera onada migratòria del segle XX es dóna entre 1921-30, una segona onada de 

1961-70, una tercera onada de 1996-05 i l’actual, iniciada al 2006.  

En aquest sentit cal fer esment a l’evolució del model català des de principis dels anys 

90 del segle XX amb l’aparició de l’Informe Girona (1992), on es crea la primera 

comissió interdepartamental per al seguiment i la coordinació de les actuacions en 

matèria d’immigració, formada per 8 departaments de la Generalitat. L’any 1993 es 

desenvolupa el I Pla Interdepartamental d’Immigració (1993-2000) que s’ocuparia de 

les primeres polítiques sectorials en matèria d’immigració fins a 1997 amb voluntat 
                                                        
15 BAUMAN, Z.; Identitat; Publicacions de la Universitat de València, València: 2006. I BAUMAN, Z. ; 
Vida líquida; Ed. Paidós, Barcelona: 2006. 
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transversal i de normalització en l’accès de recursos, malgrat que l’aplicació queda 

limitada a les normatives estatals. Aquest mateix any apareixen els Plans comarcals 

d’integració (1997) amb vocació territorial. En els anys 1999-2001 diversos conflictes 

vinculats al fets de Ca n’Anglada i els tancaments a les esglèsies plantegen la necessitat 

de cessió de competències en l’àmbit de la gestió migratòria amb la següent aparició del 

II Pla interdepartamental d’immigració (2001-2004). És important la creació a principis 

del 2000 de la Secretaria per a la Immigració. L’evolució del fet migratori I 

l’experiència catalana incorpora noves nocions de gestió amb el Pla de ciutadania i 

immigració 2005-200816 que introdueix la idea de la ciutadania abans esmentat en els 

antecedents teòrics i en la línia del model de ciutadania cívica europea. En aquest sentit, 

s’intenta impulsar un projecte independent diferencial de la resta de comunitats 

autònomes. Les prioritats polítiques foren l’acollida, la creació del pla integral, la 

facilitació de l’accés de recursos i l’acomodació i la seva gestió, aquests últims àmbits 

d’especial atenció en la nostra recerca i en relació als elements teòrics ja descrits. El nou 

Estatut també va presentar alguns canvis en la gestió de la primera acollida, així com 

canvis en la gestió estatal compartida amb les autonomies en el sí de la comissió 

bilateral, on Catalunya pot ser consultada en temes considerats d’especial 

transcendència. També es permet l’accés a determinar determinats contingents de 

treballadors i executar (no regular) permisos de treball. 

  

És en la línia d’aquest Pla de ciutadania i Immigració (2005-2008) d’on parteix el Pacte 

Nacional per a la Immigració (2008) que ens interessa a nivell analític i de relació amb 

els conceptes de definció de la “identitat catalana”. El Pacte neix amb la voluntat 

d’adreçar-se a tota la població, ser un pacte de futur basat en la corresponsabilitat, 

reconèixer la diversitat, incloure accions de govern i propostes de reformes legislatives 

en aquelles competències que no corresponguin a la Generalitat de Catalunya. 

Reconèixer la via catalana d'integració, proposar una convivència basada en una cultura 

pública comuna, així com apostar per una gestió dels fluxos basada en la regularitat, 

                                                        
16 Algunes publicacions a l’entorn d’aquest període són: GENERALITAT DE CATALUNYA; Nous 
catalans: onze entrevistes sobre una realitat emergent; Dep. Benestar i Familia, Barcelona: 2005. 
GENERALITAT DE CATALUNYA; Sondeig a la immigració. Estudi pilot sobre el perfil de la 
immigració marroquina, ecuatoriana, romanesa i xinesa instal·lada a Catalunya; GENCAT, Barcelona: 
2006. Vegeu també: Decret 188/2001 de 26 de juny sobre estrangers i la seva integració social a 
Catalunya i GENERALITAT DE CATALUNYA; Debats d’immigració a Catalunya: aportacions de la 
societat civil; GENCAT, Barcelona: 2003. 
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respondre a les necessitats del país, el mercat de treball i les persones i proposar la 

redimensió d'aquells serveis públics més afectats. L’any 2010 s’aprova la Llei 

d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya, a fi de crear un 

servei universal i integral de primera acollida i com a acció d’àmbit prioritari assenyalat 

pel PNI l’any 2008. Tal i com el mateix text de la Llei indica, els objectius d’aquesta 

són: facilitar la integració de les persones immigrades, estendre un servei de primera 

acollida homogeni al conjunt de Catalunya, fomentar l’autonomia personal i la igualitat 

d’oportunitats, reduir les situacions de vulnerabilitat i de risc d’exclusió i fer del català 

la llengua comuna d’acollida arreu del territori. Aquest últim element és d’especial 

importància per què és el primer cop que la llengua catalana apareix com a prioritària en 

una llei vinculada a immigració. 

És en el PNI i l’objectiu de reconèixer la via catalana d'integració i proposar una 

convivència basada en una cultura pública comuna, que contextualitzem aquesta 

recerca. A dia d’avui el debat entorn aquestes idees continua vigent. En aquest sentit 

són antecedents de referència clau per aquesta recerca la reflexió que acadèmicament 

s’està duent a terme per part de Ricard Zapata en termes d’immigració i autogovern i les 

investigacions liderades per Anna Cabré, Gemma Aubarell, Adela Ros i Agustí Nicolau, 

Salvador Cardús, Àngel Castiñeira o la Fundació Jaume Bofill, entre d’altres.  

 

1.4. Objectius generals: 

 Participar en el procés de comprensió del fet migratori a Catalunya d’acord amb els 

processos de construcció nacional per a desenvolupar l’argumentari de l’eix 3 del 

PNI. 

 Definir la identitat nacional des de la perspectiva sociològica, i analitzar des de la 

perspectiva teòrica i bibliogràfica l’evolució del concepte d’identitat catalana i les 

seves formulacions polítiques en el pensament catalanista del segle XX fins a dia 

d’avui. 

 Identificar elements clau dels processos d’identificació nacional en la població 

nouvinguda; i aprofundir en el coneixement dels factors que afavoreixen l'adhesió 

voluntària de les persones nouvingudes al projecte nacional de Catalunya, en el 

marc de la recerca sobre identitats i nova ciutadania. 
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Objectius específics: 

 Assenyalar, a nivell introductori, l’evolució del discurs públic amb l’objectiu de 

reconèixer la influència que ha pogut tenir la idea “d’identitat catalana” en les 

actuals polítiques d’immigració i en el model d’integració que es configura. 

 Identificar quines influències té aquesta idea d’”identitat catalana” en les polítiques 

d’integració del país i quins instruments ha utilitzat en l’actual via catalana 

 Reconèixer els elements que faciliten la identificació nacional, o aquells fenòmens 

que esdevenen rellevants en la configuració d’espais de referència i incorporen les 

persones nouvingudes en termes d’adhesió voluntària a Catalunya. 

 Identificar la relació de l’immigrant i la seva identitat i les condicions que poden 

vertebrar la seva integració en la societat d’acollida. 

 Extreure experiències socials d’interpretacions individuals que assenyalin quins 

elements permeten o dificulten la mobilitat social i tenen valor identitari. 
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2. Metodologia 

La recerca s'ha desenvolupat a través de la planificació de 3 blocs analítics i cinc nivells 

de treball: 

1. Recerca bibliogràfica i documental 

 Bibliografia bàsica del segle XIX, XX i XXI sobre identitat catalana i discurs 

polític nacional a Catalunya. 

 Bibliografia genèrica bàsica sobre els debats de ciutadania, anàlisi de propostes 

d’integració dels models assimilacionistes, multiculturals i interculturals. 

 Bibliografia genèrica bàsica sobre identitat i nació 

2. Anàlisi de les dades bibliogràfiques 

 Analitzar el marc teòric del concepte d’identitat i nació. 

 Analitzar la bibliografia sobre el fet nacional català i la configuració de la idea 

d’identitat catalana. 

 Identificar els processos d’immigració a Catalunya, els seus efectes i 

interpretacions, així com l’evolució de les polítiques migratòries al país i en 

relació al marc espanyol. 

 Definició dels elements principals que conformen la “via catalana”. 

3. Realització del treball de camp 

 Configuració del model i metodologia del treball de camp 

 Selecció de les experiències de vida que s’inclouran a la recerca en el segon bloc 

 Selecció de les entrevistes en profunditat a actors clau 

 Implementació del treball de camp 

4. Anàlisi de les dades de camp 

 Processament de les dades i el material extret del treball de camp 

 Redacció de la recerca 

5. Elaboració de conclusions 
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Bloc 1: Recerca i anàlisi de la bibliografia  

En el primer bloc analític, metodològicament, la nostra és una investigació descriptiva, 

basada en la recerca bibliogràfica, principalment, d’assaigs i publicacions de literatura 

acadèmica i estudis especialitzats. En el primer apartat hem volgut introduir una menció 

a la dimensió bàsica de la identitat nacional des de la perspectiva sociològica dels grans 

debats acadèmics citats en el text i a la bibliografia final.  

El nostre objecte de treball però s’ha concentrat en dur a terme una aproximació en 

l’evolució del discurs polític sobre la idea d’identitat catalana basada en les formulació 

de la identitat provinent de Prat de la Riba, Almirall, Torras i Bages, Rovira i Virgili, 

però també d’autors contemporanis com els analistes de la tradició democràtica del 

catalanisme dels anys 30 i, des dels finals dels seixanta del segle XX, les línies 

interpretatives que representen, d’una banda, Solé Tura, Colomer, Enric Ucelay da Cal, 

Joan Lluís Marfany o Josep Maria Fradera, i de l’altra banda, les tesis de Josep Benet, 

Manuel Cruells, Fèlix Cucurull, Josep Termes o Joan F. Mira, entre d’altres. Així com 

la perspectiva nacional en termes de discurs polític, tot i que no sigui d’una manera 

exhaustiva. Val a dir que els estudis i la recerca que s’ha dut a terme a Catalunya en 

aquest sentit és prolífica des de l’arribada de les primeres onades migratòries provinents 

de l’Estat Espanyol.  

En aquest sentit la bibliografia existent sobre el tema és abundant: des de l’anàlisi 

econòmica, demogràfica, cultural i lingüística, etc. com des dels posicionaments 

progressius que han pres els partits polítics catalans, així com a nivell discursiu i de la 

línia de gestió pública que han adoptat les mateixes institucions del país posteriorment. 

Cal tenir present que abastar la totalitat de la bibliografia i les fonts documentals 

d’aquest àmbit d’estudi sobrepassa les possibilitats investigadores d’aquest treball tot i 

que se n'ha fet un ús molt extens amb la consulta de més de dues centes fonts que no es 

citen en aquest informe però que s'adjuntaran com a annex de bibliografia consultada. 

Aquesta és una prevenció obligada que havíem de fer sense deixar de ser conscients de 

l’existència de múltiples matisos que podrien incorporar-se en una ampliació posterior 

de la recerca més dirigida a la realització d'un assaig polític. En l'apartat de bibliografia 
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de l'informe tan sols citarem aquelles obres que poden ser d'un interès més específic per 

a consulta posterior. 

Fruit del treball d'aquest primer bloc hem realitzat una anàlisi contrastada de les fonts 

descriptives i del material utilitzat per a plantejar un estat de la qüestió i una hipòtesis 

de treball posteriorment contrastables també amb el material documental i els resultats 

relatius del segon bloc aplicat d’aquesta recerca. A partir de la redacció del primer bloc 

es va enfocar la tasca del segon apartat de la recerca, especialment a l'hora de dirigir i 

orientar el model base de les històries de vida. I, específicament, es va tenir en compte 

en el disseny de les entrevistes i les qüestions pertinents a realitzar, centrant-nos en 

aquells àmbits que fruit del bloc 1 de treball esdevenien més importants en la 

configuració del discurs públic actual i les elements de debat més destacats. El bloc 1 de 

la recerca està basat en el treball de Mariona Lladonosa, investigadora de l'equip, i la 

seva recerca doctoral “La construcció de la catalanitat. Evolució de la concepció 

d’identitat nacional a Catalunya 1860-1990”. 

 

Bloc 2 i 3: El treball de camp a través de les històries de vida i les entrevistes en 

profunditat 

En el segon bloc de la recerca s'ha treballat a través de l’ús de tècniques d’anàlisi 

qualitatiu de casos d’acord amb les històries de vida seleccionades. La unitat d’anàlisi 

és l’individu, tot i que el treball de camp ha de permetre obtenir informació relativa a les 

seves unitats familiars i el seu entorn social. La selecció d’experiències ha respost a 

criteris d’edat, sexe, territori, origen, història i any de la migració i posició social. En 

aquest sentit s'han valorat tres dimensions d’anàlisi en les històries de vida: història i 

antecedents migratoris, factors contextuals i factors personals d’identificació i 

autoconcepció. S'han dut a terme 12 històries de vida a catalans d'origen espanyol i de 

fora de l'estat espanyol, és a dir, de persones que han format part de contingents 

d'immigració diferents acord diversos cicles d'arribada d'immigració al país. Tots els 

entrevistats fa un mínim de deu anys que viuen a Catalunya i l’autopercepció 

d'arrelament va ser un requisit de selecció prèviament contrastat amb els entrevistats. 

S'ha buscat l'equilibri territorial en la selecció dels casos de manera que s'han realitzat 

dues entrevistes a la zona de Ponent, dues a Girona, dues al Camp de Tarragona, dues al 
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Pirineu lleidatà i quatre a la zona de la Catalunya central i el Barcelonès. Els relats de 

vida s'han realitzat als domicilis particulars de les persones seleccionades amb una 

durada mitjana de dues a tres hores. 
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Fitxa dels entrevistats   

Acrònim FI011 

Edat 40 anys 

Estudis Bàsics 

Ocupació Agent d'acollida per a l'ajuntament de Figueres 

Lloc de naixement Nord de Marroc 

Any d'arribada a 

Catalunya Any 2000 

Lloc d'arribada a 

Catalunya Figueres (prèviament havia estat uns mesos a Canàries) 

Lloc de residència 

actual Figueres 

Dades familiars 

(casat/solter, fills, néts, 

etc.) Casat amb dos fills 

Motiu de la migració: Econòmic i laboral 

    

Acrònim GI011 

Edat 30 anys 

Estudis 3r cicle 

Ocupació Bioquímica-investigadora 

Lloc de naixement Nantes 
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Any d'arribada a 

Catalunya 2007 

Lloc d'arribada a 

Catalunya Girona 

Lloc de residència 

actual Girona 

Dades familiars 

(casat/solter, fills, néts, 

etc.) Soltera i sense fills 

Motiu de la migració: Estudis doctorals 

    

Acrònim COLL011 

Edat 39 anys 

Estudis Estudis de formació professional en administració 

Ocupació 

Actualment a l'atur. Ha treballat fins a gener de 2011 

d'administrativa a l'ajuntament de Collbató 

Lloc de naixement Sud de Polònia 

Any d'arribada a 

Catalunya 2002 

Lloc d'arribada a 

Catalunya Terrassa 

Lloc de residència 

actual Collbató 

Dades familiars 

(casat/solter, fills, néts, Casada amb dues filles 
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etc.) 

Motiu de la migració: Aprendre espanyol com a experiència personal 

    

Acrònim ESP011  

Edat 60 anys 

Estudis Bàsics 

Ocupació Jubilat, extreballador de la SEAT 

Lloc de naixement Terol, però va passar la infància a Toledo 

Any d'arribada a 

Catalunya 1961 

Lloc d'arribada a 

Catalunya Barcelona 

Lloc de residència 

actual Esparreguera 

Dades familiars 

(casat/solter, fills, néts, 

etc.) Casat amb una filla i un nét 

Motiu de la migració: Van migrar els seus pares per motius econòmics  

    

Acrònim ESP2011 

Edat 43 anys 

Estudis 3r cicle de biologia 

Ocupació Administrativa i comercial. A Equador era investigadora en 
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un centre de recerca biològic 

Lloc de naixement Guayaquil (Equador) 

Any d'arribada a 

Catalunya 

2003 

Lloc d'arribada a 

Catalunya 

Esparreguera 

Lloc de residència 

actual 

Esparreguera 

Dades familiars 

(casat/solter, fills, néts, 

etc.) 

Casada sense fills 

Motiu de la migració: Es va casar amb una persona de Catalunya 

    

Acrònim IG2011 

Edat 62 anys 

Estudis Universitaris 

Ocupació Empresari (empresa del sector del cuir) 

Lloc de naixement Bogotà 

Any d'arribada a 

Catalunya 

1976 (fa 36 anys) 

Lloc d'arribada a 

Catalunya 

Igualada i Barcelona 

Lloc de residència 

actual 

Igualada 
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Dades familiars 

(casat/solter, fills, néts, 

etc.) 

Casat amb 4 fills  

Motiu de la migració: Estudis 

    

Acrònim BAD011 

Edat 59 anys 

Estudis Bàsics i formació professional fins als 16 anys 

Ocupació Mestressa de casa 

Lloc de naixement Granada 

Any d'arribada a 

Catalunya 

1962 

Lloc d'arribada a 

Catalunya 

Badalona 

Lloc de residència 

actual 

Badalona 

Dades familiars 

(casat/solter, fills, néts, 

etc.) 

Casada amb dos fills 

Motiu de la migració: Per salut i motius econòmics 

    

Acrònim SU011 

Edat 48 

Estudis Formació professional en geriatria i fisioteràpia 
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Ocupació Massatgista, artesana i empresària d'un allotjament rural 

Lloc de naixement Buenos Aires 

Any d'arribada a 

Catalunya 

1981 

Lloc d'arribada a 

Catalunya 

Castelldefels 

Lloc de residència 

actual 

Surp (Pallars Sobirà) 

Dades familiars 

(casat/solter, fills, néts, 

etc.) 

Casada amb dos fills 

Motiu de la migració: Crisi econòmica al país d'origen (Argentina) 

    

 

Acrònim SU2011 

Edat 50 

Estudis COU i superiors de cuina 

Ocupació Cuiner  

Lloc de naixement Entorn de Saragossa 

Any d'arribada a 

Catalunya 

1967 

Lloc d'arribada a 

Catalunya 

Barcelona (barri de la Barceloneta). 

Lloc de residència Surp (Pallars Sobirà) 
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actual 

Dades familiars 

(casat/solter, fills, néts, 

etc.) 

Casat amb dos fills 

Motiu de la migració: Motius personals de la família (per la mort de la mare) i 

econòmics 

    

Acrònim CREI011 

Edat 45 anys 

Estudis COU 

Ocupació Responsable d'amarratges a un port esportiu 

Lloc de naixement Gal·les 

Any d'arribada a 

Catalunya 

1985 

Lloc d'arribada a 

Catalunya 

Barcelona 

Lloc de residència 

actual 

Creixell 

Dades familiars 

(casat/solter, fills, néts, 

etc.) 

Té companya i tenen dos fills 

Motiu de la migració: Experiència personal 

    

Acrònim LLE011 
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Edat 38 anys 

Estudis COU (ha cursat algunes assignatures d'Econòmiques a la 

Universitat) 

Ocupació Tècnic sociocultural 

Lloc de naixement Casablanca (Marroc) 

Any d'arribada a 

Catalunya 

1990 

Lloc d'arribada a 

Catalunya 

Guissona i Alcarràs 

Lloc de residència 

actual 

Lleida 

Dades familiars 

(casat/solter, fills, néts, 

etc.) 

Casat amb dos fills 

Motiu de la migració: Experiència personal/laboral 

    

Acrònim LLE2011 

Edat 58 

Estudis Bàsics no finalitzats 

Ocupació Mestressa de casa 

Lloc de naixement Zalamea de la Serena (Badajoz) 

Any d'arribada a 

Catalunya 

1960 

Lloc d'arribada a Lleida 
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Catalunya 

Lloc de residència 

actual 

Lleida 

Dades familiars 

(casat/solter, fills, néts, 

etc.) 

Casada amb dos fills 

Motiu de la migració: Econòmics (va venir amb els seus padrins, la seva mare es 

va quedar al poble i el seu pare era a Alemanya treballant) 

 

Les entrevistes a informants claus s'han seleccionat d’acord amb criteris de rellevància 

pública i política d'alguns dels actors que configuren o han treballat el discurs filosòfic a 

dia d’avui en matèria d’immigració i identitat al nostre país; així com aquells o aquelles 

que hagin pogut tenir un paper destacat en la configuració de pensament en termes de 

filosofia de la identitat i comunitat nacional política i cultural a Catalunya. El disseny de 

l'entrevista ha estat subjecte als elements discursius de rellevància detectats en el bloc 1 

de la investigació. S'ha realitzat la mateixa entrevista d'una durada aproximada d'hora i 

mitja a totes les persones amb modificacions en algunes de les preguntes del qüestionari 

estàndard d’acord amb les característiques de l'entrevistat. S'han dut a terme 10 

entrevistes en profunditat a: 

 Salvador Cardús, sociòleg especialitzat en temes d'educació, immigració i 

nacionalisme. És degà de la facultat de Ciències polítiques i sociologia de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat membre de la Comissió per a 

l’estudi de les Polítiques d’Immigració del Parlament de Catalunya i participant 

en l'elaboració del Document de bases del Pacte nacional per a la immigració en 

el grup de cultura pública comuna. Des del 2008 és membre de l'Institut 

d'Estudis Catalans. 

 Antoni Estradé, sociòleg i professor de sociologia de les identitats nacionals a la 

Universitat Autònoma de Barcelona. Coautor de l'estudi “Catalunya 

independent? Anàlisi d'una enquesta sobre la identitat nacional i la voluntat 
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d'independència dels catalans”, treballa principalment en les àrees de sociologia 

de la religió i de sociologia de les identitats nacionals. 

 Àngel Castiñeira, doctor en filosofia i Director de la Càtedra Lideratge i 

governança democràtica d’ESADE. Actualment és professor i director del 

Departament de Ciències Socials a ESADE, així com director de l'Observatori 

dels Valors de la Fundació Lluís Carulla) és codirector del recent estudi sobre 

l'enquesta europea de valors a Catalunya: Valors tous en temps durs. 

 Joaquim Capdevila, filòleg i llicenciat en psicologia i doctor en lingüística. El 

seus camps de recerca principals són l'àmbit de la identitat, el catalanisme i la 

societat-cultura de masses. Ha estat coeditor i coautor del llibre La festa a 

Catalunya. La festa com a vehicle de sociabilitat i d´expressió política i coautor 

del volum Societat Catalana, Societat Limitada?. És autor dels llibres Tàrrega 

(1898-1923): economia, política i imaginari, entre d'altres. Ha obtingut la Borsa 

d'Estudis Eusko-Ikaskuntza-Institut d´Estudis Catalans pel treball Les lluites pel 

ben parlar i contra la blasfèmia a Catalunya i al País Basc en el marc del seu 

despertament nacional (2004). En el camp de l'ensenyament, ha exercit com a 

professor de Linguïstica i de Semiòtica i de Teoria de la Comunicació a la 

Universitat de Barcelona. Actualment, és professor de Semiòtica i de Psicologia 

de la Comunicació a la Universitat de Lleida. 

 Marta Rovira, és sociòloga ha dirigit i participat en recerques sobre educació, 

llengua, immigració, educació ambiental, etc. Forma part de l'equip de recerca 

del GEI (Grup d'Estudis de les Identitats) ha participat en projectes com 

“Memòria de la llengua. Històries d’integració lingüística”, és codirectora del 

documental “Forjadors de la Diada. La història de la commemoració de l’Onze 

de Setembre”. TV3 – Zip Films – ENVIT. I coautora de la recerca “El català i la 

immigració”. 

 Jordi Casassas, és historiador i Catedràtic d'Història Contemporània per la 

Universitat de Barcelona. Responsable de la Càtedra Lluís Companys de Drets 

Humans (Universitat de Barcelona). Investigador principal del Grup d'Estudis 

d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals i director del seu portaveu "Cercles. 

Revista d'Història Cultural". Codirector de la Biblioteca dels Clàssics del 

Nacionalisme Català i assessor general de l'obra “Història. Política. Societat i 

Cultura dels Països Catalans”, entre d'altres. Ha publicat diverses recerques 

vinculades a la història del catalanisme com Prat de la Riba i "La Nacionalitat 
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Catalana"; L'època dels nous moviments socials (1900-1930); El futur del 

catalanisme, en col·laboració amb J. Termes; i de forma més recent “Les 

identitats a la Catalunya Contemporània” (2009). 

 Jordi Sànchez, és politòleg i ha estat director de la Fundació Jaume Bofill. Ha 

treballat l'àmbit de les polítiques públiques de l'educació, la igualtat social i el 

fet migratori, i també el camp de la participació ciutadana i el reforçament dels 

valors democràtics. Ha estat coordinador i redactor d'un dels cinc àmbits del 

Pacte nacional per a l'educació. També a participat com a coordinador de l'àmbit 

de serveis públics en l'elabora del document de bases per al Pacte nacional per a 

la immigració. Des de mitjans anys noranta ha col·laborat periòdicament com a 

analista en temes socials i polítics en diversos mitjans de comunicació del país. 

Actualment és l'adjunt del Síndic de Greuges de Catalunya. 

 Salwa El Gharbi, és llicenciada en Dret. Cap del Departament de Drets Humans 

i Diversitat Cultural d’UNESCOCAT. Ha estat consultora de la Secretaria per a 

la Immigració de la Generalitat de Catalunya en el desenvolupament del Pla de 

Ciutadania i Immigració 2005-08 i coordinadora executiva del grup de la 

Cultura Pública Comuna en l’elaboració del Document de Bases del Pacte 

Nacional per a la Immigració 2007-08. És presidenta de Tamettut-Associació de 

Dones Amazigues per la Cultura i el Desenvolupament, vocal de la Comissió 

Permanent del Consell Social de la Llengua Catalana i vicepresidenta per a la 

diàspora en el Congrés Mundial Amazic. 

 Oriol Amoròs, ha estat secretari general per a la immigració (2006-2010). És 

diputat del Parlament de Catalunya, en què ha estat secretari de la Comissió 

d'Immigració, membre de les Comissions de Política Territorial, de Justícia i 

Dret, del Síndic de Greuges i d’Afers Reservats, seguint els àmbits temàtics 

d’interior, medi ambient, drets dels animals i immigració. 

 Xavier Bosch, actual Director General per a la Immigració de la Generalitat de 

Catalunya. Ha estat diputat al Parlament de Catalunya i secretari de la Mesa del 

Parlament durant dues legislatures (1992-1999). Els anys 2003 i 2004 va ser 

subdirector de la Delegació de la Generalitat de Catalunya al Marroc i 

responsable de l’aplicació del programa Xarxa d’Informació Laboral en origen 

(XILA). 
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Anàlisi, tractament de les dades i redacció de la recerca i les conclusions finals: 

L'ús de relats de vida com a metodologia qualitativa per aquesta recerca va ser escollit 

per les possibilitats que oferia als investigadors socials de situar-se entre el testimoni 

subjectiu, afectiu i la seva trajectòria i experiències vitals i la plasmació d'una 

experiència particular que reflexa un període, un context i uns valors del que el subjecte 

forma part. L'objectiu final és el d'extreure experiències socials d’interpretacions 

individuals que assenyalin quins elements permeten la mobilitat social i tenen valor 

identitari. Quan parlem d'identitat parlem de processos de relació, d'identificació i 

socialització que són font de sentit emocional per a les persones. Interpretar les 

identitats des d'un punt de vista quantitatiu resultaria complex i sovint imprecís perquè 

el resultat que se'n derivi al cap i a la fi ens parla de lleialtats, vincles socials i relacions 

de poder que demanen d'una mirada sociològica multidimensional. Hem posat èmfasi en 

la idea de que quan parlem d'identitat no hem d'obsessionar-nos en els continguts 

d'aquesta per definir-los immutablement, sinó interpretar-los i veure quin joc de 

relacions s'hi estableixen. Per aquest motiu la metodologia seleccionada s'ha basat en la 

interpretació qualitativa dels productes resultats que ens permet: 

 Incorporar una major riquesa de matisos i conèixer com operen en els casos 

particular la correlació causal de variables. 

 Ens introdueix en l'àmbit de les relacions socials primàries i ens permet avaluar 

l'impacte de les transformacions i la seva importància quotidiana en el subjecte i el 

seu entorn social. 

 Mostra universos particulars longitudinals i integra esferes socials i activitats 

diferents. 

 Permet exemplificar i il·lustrar els elements analítics finals resultats del procés 

d'investigació. 

Tanmateix som conscients que com en la majoria de metodologies en ciències socials, 

les històries de vida tenen un risc d'error, en aquest cas basat en el fet que és dificultós 

obtindre relats de vida ben travats i és difícil controlar la informació obtinguda o 

controlar el procés de rememoració i canvis valoratius de l'experiència personal. 

L'observació participant podria ser un corrector d'aquest biaix, però en aquest cas 

escapa de les possibilitats de la recerca. Una de les prevencions que cal tenir en compte 

en els relats d'alguns dels entrevistats tal i com queda assenyalat en els annexos i 
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l'apartat de resultats, és la intervenció d'una tercera persona en l'entrevista, com la 

parella de l'entrevistat/da durant el relat biogràfic; tot i que, tanmateix, ofereix apunts 

des d'una perspectiva de relat biogràfic creuat. El model utilitzat en la fase de recollida 

d'informació és el de l'entrevista biogràfica on s'estableix un diàleg obert amb poques 

pautes i on l'entrevistador estimula al subjecte per a que proporcioni respostes lo més 

clares possible i cronològicament precises. La transcripció del relat prèviament gravat 

s'ha fet literalment sense estandarditzar ni corregir els errors lingüístics ni de 

concordança. Les pauses s'han assenyalat amb el sistema de puntuació convencional i 

s'han mantingut les expressions i el lèxic utilitzat pels informants. L'anàlisi de 

continguts dels relats de vida s'ha basat en la realització d'una descripció objectiva i 

sistemàtica dels continguts amb la voluntat d'interpretar els fenòmens socials acord 

objectivitat, reproductivitat, medició, significació i possibilitat de generar conclusions. 

Amb la transcripció del text ja realitzada, s'ha procedit a fixar el tipus de variables que 

trobem en les entrevistes biogràfiques i la categorització d'aquestes variables per a la 

interpretació dels resultats. En la citació de fragments dels relats de vida a l'apartat de 

resultats, s'han fet lleus modificacions del redactat, sense alterar-ne el sentit, i amb l'únic 

l'objectiu de facilitar la lectura en els casos que la concordança lèxica o sintàtica era 

més confusa. 

 

En el cas de les entrevistes en profunditat s'ha utilitzar una bateria de preguntes base per 

a tots els entrevistats d’acord amb els temes de major rellevància recollits en el bloc 1 

de la recerca, amb la voluntat de construir un perspectiva complerta i actualitzada des de 

diversos àmbits multidisciplinars especialitzats en el tema d'interès. Les entrevistes 

permeten una gran riquesa informativa i recollir l'enfocament dels entrevistats com a 

referents del pensament públic en matèria d'identitat i immigració. Per la complexitat de 

l'entrevista, es va passar prèviament als entrevistats un guió de les qüestions a plantejar. 

Els blocs bàsics tractats en les entrevistes han estat: 

 El model de construcció nacional i la identitat nacional 

 La personalització de les identitats 

 El debat cultural i lingüístic 

 El paper dels agents polítics i social en la configuració del discurs identitari 

 El model català de gestió de la immigració 



 34 

 Elements de discussió vinculats al PNI 

El treball de camp en la realització de les històries de vida i les entrevistes amb 

profunditat, així com la seva transcripció ha estat a cura de Manel Anguren, Núria 

Morral i la coordinació i tractament posterior de les dades de Mariona Lladonosa. Pel 

que fa a la concreció inicial i disseny del projecte, així com la revisió i conclusió de la 

recerca, s'ha dut a terme per part dels membres de l'equip investigador del projecte. 
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Quadre resum: 

OBJECTIU TÈCNICA NÚMERO PRODUCTE 

Analitzar des de la 

perspectiva teòrica i 

bibliogràfica l’evolució del 

concepte d’identitat 

catalana i les seves 

formulacions polítiques en 

el pensament catalanista del 

segle XX fins a dia d’avui 

Anàlisi 

secundària 

de fons 

existents 

221 

Anàlisi de la producció 

acadèmica i especialitzada 

sobre la identitat. 

Identificar elements clau 

dels processos 

d’identificació nacional en 

la població nouvinguda; i 

aprofundir en el 

coneixement dels factors 

que afavoreixen l'adhesió 

voluntària de les persones 

nouvingudes a Catalunya 

Relats de 

vida 
12 

Anàlisi de la realitat.  

Reconeixement dels elements 

que faciliten la identificació 

nacional o aquells fenòmens 

que esdevenen rellevants en 

la configuració d’espais de 

referència individuals i 

col·lectius. 

 

Participar en el procés de 

comprensió del fet migratori 

a Catalunya d’acord amb els 

processos de construcció 

nacional per a desenvolupar 

l’argumentari de l’eix 3 del 

PNI. 

Entrevistes 

en 

profunditat  

10 

Anàlisi del discurs públic. 

Aproximació a les 

interpretacions actuals en 

matèria d'identitat i 

integració. 

Extreure experiències 

socials d’interpretacions 

individuals que assenyalin 

Anàlisi i 

tractament 

de les dades 

 

Definició de les línies 

bàsiques d'interpretació de la 

via catalana i de l'enfortiment 
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quins elements permeten la 

mobilitat social i tenen 

valor identitari. 

i 

conclusions 

finals 

de l'eix 3 del PNI 
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3. Resultats 

3.1. BLOC 1: L’evolució del concepte d’identitat catalana i les seves formulacions17 

La identitat nacional com a forma d'identificació amb la comunitat 

La identitat, com a procés social, és quelcom propi de la construcció social i la 

socialització dels individus. Des de la teoria de la identitat social s’assumeix que els 

elements psicològics són decisius en el comportament de grup, els grups només 

existeixen si els membres s’identifiquen amb aquest. La identificació és, així doncs, una 

forma de categorització. El procés d’identificació grupal es divideix en tres etapes: els 

individus es categoritzen com a part d’un grup excloent, tot assignant-se una identitat 

social i distingint-se del grup de fora pertinent. En segon lloc aprenen les normes 

estereotípiques associades amb aquesta identitat. I en tercer lloc s’apropien aquestes 

normes i, per tant, el seu comportament esdevé més normatiu a mesura que la seva 

categoria de pertinença destaca més18. 

La identitat és una font de sentit per a l’individu (en paraules de Castells, la 

identificació simbòlica que fa un actor social de l’objectiu de la seva acció) és un procés 

que es dóna de forma individualitzada19 i que cal diferenciar dels rols que un individu 

adopta d’acord amb les normes i l’organització social en que es desenvolupa. La 

identitat col·lectiva és una construcció social, es basa en una percepció de la realitat 

mediatitzada per prismes culturals20. La identitat col·lectiva en forma d’identitat 

nacional inclou maneres de concebre “nosaltres la nació” en contraposició a d’altres. En 

el procés d'identificació descrit a través de les tres etapes anteriorment citades s'hi dóna 

una reinterpretació constant de les pautes culturals. Es produeix en el sí d’un procés en 

que les incorporacions culturals no són sempre fidedignes, es modifiquen i s’adapten als 

codis de cada poble i a la realitat social del moment. Així, la identitat evoluciona i es 

transforma amb intensitats i modes diferents; potser cada cop menys en el sí d’aquell 

                                                        
17 El bloc 1 d'aquesta recerca pertany a la investigació del treball de recerca doctoral de Mariona 
Lladonosa “La construcció de la catalanitat. Evolució de la concepció d’identitat nacional a Catalunya 
1860-1990”. Paper inèdit. 
18 ABRAMS, D./ HOGG (ed.), M.A; Social Identity Theory; Ed. Springer Verlag, Nova York: 1991. 
19  GIDDENS, A.; Modernity and self-identity : self and society in the late modern age; Ed. Polity Press, 
Cambridge: 1991. 
20 ÁLVAREZ JUNCO, J.; L’eclosió d’estudis sobre el nacionalisme (1); Revista l’Avenç º215, 
Barcelona: 1997. 
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procés de reinterpretació entre les elits i el poble, i més a través d’interaccions i d’un joc 

de forces entre modernitat/conservació, homogeneïtat/diferència, universal/particular 

com afirmava Mira ja als anys noranta: “La qüestió és com es produeix aquesta 

apropiació, si de manera simplement imitativa i passiva, o de manera integradora i 

activa. (...) una prova del sentit del procés està precisament en la capacitat d’exportar: si 

les innovacions i elements universals que una societat i una cultura integra la 

dinamitzen de tal manera que la fan capaç de produir ella mateixa nous elements 

culturals, o de renovar de tal manera els propis i de dotar-los de tal força i estil, 

assumibles per als altres pobles i cultures”21. 

En la modernitat tardana i l’era de la globalització, la identitat es reinterpreta i es 

multiplica, i a més a més, l’accés a múltiples identitats provisionals, canviables i 

fugisseres esdevé un patró comú d’autoidentificació. Els processos d'apropiació 

cultural, transformació i reinterpretació es viuen de manera més intensa i ràpida des de 

la personalització de la comunitat nacional i, per tant, de la identitat nacional. Com diu 

Joaquim Capdevila es tracta d'un procés de personalització de la nació: d’unes fortes 

projeccions de l’individu, del seu jo, de la seva voluntat, d’aquelles identitats que li són 

més significatives com a persona, sobre la nació. 

La globalització i la societat xarxa en termes de Castells, és un punt d’inflexió en 

l’evolució del paper dels Estats-nació. Mentre algunes veus pronosticaven la fi de la 

sobirania nacional i la crisi de les nacions, observem fortes expressions col·lectives de 

caire identitari que s’enfronten i xoquen directament amb el cosmopolitisme predicat 

per l’era de la globalització i aquest declivi de l’Estat-nació. Castells apunta tres formes 

de construcció identitària en la societat xarxa22: la identitat legitimadora, induïda per les 

institucions dominants amb la finalitat d’estendre i racionalitzar la seva dominació; la 

identitat de resistència, induïda per aquells actors que es troben sota el jou de la 

dominació i desenvolupen una forma de resistència i supervivència oposada a la lògica 

dominant; i la identitat projecte, desenvolupada pels actors socials que a través d’una 

base cultural construeixen una nova identitat que redefineix la seva posició social i que 

busca la transformació de l’estructura social. Aquesta última identitatcaracteritzada per 

la capacitat de produir subjectes que esdevenen actors socials col·lectius. Castells 

                                                        
21 MIRA (1990): 210-211. 
22 CASTELLS, M.; L'era de la informació: economia, societat i cultura. Vol 2. El poder de la identitat; 
Ed. UOC, Barcelona: 2006 
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planteja la hipòtesi que en la societat xarxa, a diferència de la modernitat, els subjectes 

quan es construeixen ja no ho fan basant-se en les societats civils sinó en una 

prolongació de la resistència comunal. Segons Castells aquest és l’element de força de 

la política de la identitat: l’anàlisi dels processos, les condicions i els resultats de la 

transformació de la resistència comunal en subjectes transformadors, diu, és l’àmbit 

precís per a una teoria del canvi social a l’era de la informació. 

La identitat nacional ha de ser observada de forma calidoscòpica: la història, la 

sociologia, la psicologia social, la ciència política, així com el conjunt de les ciències 

socials, ens permeten una descripció molt més acurada del procés de construcció social i 

històric, com és la definició de les nacions i de la identitat, i que conforma un element 

essencial i indispensable de la nostra autoconsciència com a éssers socials. En un 

moment de gran complexitat social, crisi econòmica i inestabilitat derivada, on les 

identitats culturals i socials són múltiples, i el model de gestió resta entre dinàmiques 

multiculturals i interculturals, la pregunta no ha de d'orientar-se en la determinació de 

quins són els elements constitutius de la identitat nacional: “que defineix la 

catalanitat”, sinó d'observar de quina manera aquests diferents elements identitaris han 

funcionat i funcionen com a criteri diferenciador, quina funció desenvolupen i en 

definitiva quines relacions de poder, coneixement i control s'hi donen. Com diu Mira la 

societat “reinterpreta, adapta i modifica allò que rep: transforma, en adoptar-la, la 

religió, les modes o la llei. I alhora, constantment, l'elit recull “de sota” la influència de 

les formes culturals popular o “popularitzades” (...) i de nou les transforma en un 

renovat procés de formalització i elaboració”23. Aquests processos socials i històrics són 

els que ens interessa desvetllar per a la comprensió del fenomen nacional. Interpretar els 

continguts per forjar-ne el contenidor. 

 

Elements centrals del discurs sobre la identitat catalana al llarg del segle XX 

Quins elements han determinat el discurs sobre la identitat catalana? Aquesta era la 

qüestió inicial que ens plantejàvem. Amb vocació retrospectiva hem resseguit els autors 

i corrents principals que han projectat els marcs simbòlics definitoris de la nostra 

identitat des de mitjan segle XIX fins a finals del segle XX. Comprendre la identitat 
                                                        
23 MIRA (1990): 207. 
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com un procés obert, dialèctic i de constant transformació és una de les premisses 

bàsiques per a l’estudi dels canvis històrics d’una comunitat, però també en l’ontologia 

dels subjectes individuals. Cal valorar el procés continu de formació de la identitat 

catalana a fi de reconèixer els elements que l’han configurat històricament fins a les 

portes de l’actualitat i, sobretot, resseguir els factors i discursos socials, històrics i 

polítics que en són explicatius. La proposta de recerca partia de la hipòtesi de treball 

que Catalunya s’havia interpretat a sí mateixa des d’una posició de nació cívica amb 

expressions diverses de caràcter etnococultural, on la llengua hi tenia un paper central 

tal i com hem explicat a l’apartat de contextualització.  

Sense cap mena de dubte hem vist que a Catalunya els elements culturals han 

esdevingut tradicionalment un dels arguments bàsics de vincle i cohesió socialment 

reconeguts. En bona mesura, s’ha basat la noció de Nació i identitat nacional, als 

lligams culturals fortament deterministes dels continguts ètnics de la comunitat. No és 

un model allunyat del paradigma nacionalista on s’apel·la a la unitat cultural per 

promoure la solidaritat interna dels seus membres. Catalunya ha viscut històricament un 

recorregut de constants greuges que ha fet aplegar internament, en diverses contextos i 

fórmules, als seus membres, sovint, a través de la unitat cultural com a màxima 

expressió de cohesió i identificació. També cal tenir present que les relacions 

Catalunya-Espanya han estat determinants en la construcció de l’imaginari col·lectiu 

propi. Sovint s’ha explicat Catalunya en termes de contraposició a Espanya, i també 

l’inrevés, creant una representació del “nosaltres” i “ells” que permetia una identificació 

clara d’aquella etnosimbologia i etnofenomenologia que es considera pròpia, 

determinant, formadora dels valors, defensiva, conformadora de la comunitat al llarg del 

segle XX. 

La Catalunya-Nació ha estat concebuda en termes culturals primordialment al llarg del 

període resseguit en aquesta recerca, més encara, l’etnosimbolisme catalanista ha estat 

concebut per llurs característiques culturalistes i de tarannà eminentment cívic. El 

procés d’autocomprensió que s’ha anat produint al llarg del temps a Catalunya, ha 

evolucionat en una constant re-presentació de la comunitat nacional d’acord als marcs 

interpretatius de cada període que hem anat desgranant. Així, la nostra proposta 

analítica divideix l’evolució del que creiem que són les sis etapes centrals de la 

conformació del model identitari actual: 
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I. La Renaixença catalana i el model romàntic tradicionalista i progressiu  

II. El Modernisme i el Noucentisme i l’ideal cívic de Nació  

III. Les grans corrents ideològiques de la República i el catalanisme de masses  

IV. Resistencialisme franquista, els canvis demogràfics i la nova historiografia en la 

definició nacional  

V. Represa democràtica, el paper dels partits polítics i les institucions en la 

reconstrucció nacional i els debats del nacionalisme català i espanyol als mitjans 

de comunicació  

VI. Símptomes de la modernitat tardana i el model cultural d’identitat polièdrica  

La Renaixença catalana i el model romàntic tradicionalista i progressiu 

En el període de La Renaixença el model identitari basarà el seu marc referencial en el 

romanticisme medievalista, el particularisme i l’essencialisme català de caire 

organicista. Utilitzarà un llenguatge simbòlic marcadament historicista, apel·lant als 

lligams culturals atemporals i ètnics que lliguen la comunitat. En el model conservador, 

a través dels referents de la religió, el tradicionalisme, el ruralisme i la pàtria. En el 

model progressiu, modernitzador i federalista, amb un discurs prepolític de 

revalorització prenacional sobre els valors liberals però de referències igualment 

particularistes. Serà una constant doncs la referència etnosimbòlica a la família catalana, 

la terra, la llengua, el dret català, la geografia, la història, els costums i la tradició com a 

marcs referencials d’alt valor identificador.  

El Modernisme i el Noucentisme i l’ideal cívic de Nació 

El Noucentisme assenyalarà la primera gran etapa de modernització del catalanisme, el 

canvi de segle aportarà també nous models-marc basats en el civisme, la ciutat com a 

ideal burgès i la voluntat renovadora i modernitzadora del país. Serà, a l’igual que en 

l’etapa romàntica, un període amb discursos de caire més conservador i d’altres més 

populars i progressistes en un mateix context, que no restarà exempt però de mantenir 

les arrels etnoculturalistes de l’etapa anterior. En aquest sentit es donarà especial èmfasi 

als elements recurrents de la llengua, la tradició i costums i la geografia, tot 

reinterpretant-les en el sentit abans comentat de modernització i civilització, es durà a 

terme, així doncs, una apropiació dels valors romàntics per a la seva redefinició 

noucentista.  
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Els grans corrents ideològics de la República i el catalanisme de masses 

Als anys trenta del segle XX es dóna la tercera etapa. Les grans ideologies socials calen 

profundament en la societat catalana. Republicanisme, anarquisme, socialisme i 

comunisme, amb les seves respectives cosmovisions, viuran una etapa de gran 

eferverescència lligats a la cultura de masses. La nació i els seus elements constitutius 

adquiriran un nou to popular en pro la comunitat d’interessos; un tarannà democràtic, 

cívic i voluntarista, amb l’apropiació dels valors socials de justícia, llibertat i amor a la 

pàtria, integrats en l’imaginari nacional. La llengua, l’educació com a mitja de progrés i 

igualtat social i la cultura seran els elements culturalistes vertebradors del model 

identitari. No s’abandonarà el discurs etnoculturalista amb vocació mobilitzadora i 

d’enaltiment dels sentiments i el compromís nacional, tenint present que ens trobem en 

període de república i a les portes de la Guerra Civil. Tanmateix, aquest 

etnoculturalisme no s’expressarà com un model excloent. La immigració dels anys 

trenta es veurà cridada a les files de les diverses propostes ideològiques, s’hi cerquen 

complicitats aglutinadores i, malgrat és evident que la immigració generarà debats sobre 

definicions identitàries, es constatarà el model de nació cívica culturalista a l’estil de 

Mancini, una proposta voluntarista renovadora del projecte nacional vinculat al 

reconeixement dels drets i deures de la ciutadania sempre d’acord amb unes condicions 

historico-estructurals definidores (llengua, història i territori). La simbologia 

essencialista, així doncs, es mantindrà present també en aquest període de plena 

mobilització política d’acord amb les grans utopies del segle XX però superant 

l’exclusivisme de La Renaixença i el Noucentisme, en pro d’un projecte social i popular 

de la Catalunya democràtica. 

Resistencialisme franquista, els canvis demogràfics i la nova historiografia en la 

definició nacional 

L’estroncament provocat per la Guerra Civil i el pes feixuc del franquisme provoquen 

una ruptura en el pensament i la praxis catalanista. Malgrat buscar models explicatius 

lineals de com s’ha pensat la identitat a Catalunya, resulta un tant complicat no fer un 

punt i a part en el relat. El trencament provocat per aquesta experiència fou determinant 

per a configurar un nou marc explicatiu que necessitava d’una reinterpretació global del 

passat. La historiografia franquista, el pes dels vencedors, el model dictatorial i l’exili, 

van generar un buit en l’autoconcepció nacional amb grans repercussions sociològiques. 
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Els referents nacionals havien desaparegut en totes les seves expressions públiques: 

llocs de memòria, símbols, elements culturals i valors. Un vertader genocidi cultural 

que, si entenem que, com hem dit, la cultura ha esdevingut la base de la construcció del 

model nacional de Catalunya, podia tenir conseqüències infranquejables de 

supervivència. Tanmateix la proposta historiogràfica de la segona meitat del segle XX 

vol resoldre l’estroncament de l’herència de la Segona República en relació a les 

aportacions populars al catalanisme; la recuperació de la cultura popular de masses com 

a lloc de memòria del catalanisme i mantenir com a referències bàsiques, els tòpics 

noucentistes però de caire interclassista. La tesi principal que defensem en relació a 

aquest període és doncs el paper determinant de la historiografia en la reconstitució dels 

referents identitaris i els valors democràtics: el paper d’una societat civil activa, la 

participació social, cultural i política dels ciutadans, la redescoberta del territori, la 

llengua com a element configurador del catalanisme, la cohesió social i la incorporació 

voluntària de la immigració al projecte nacional polític i cultural. Es dóna un procés 

d’obertura en quant al model d’essencialisme etnoculturalista deixant lloc a un nou 

model d’etnoculturalisme difós, amb múltiples interpretacions afectades per la nova 

realitat social en relació a la immigració, que incorpora el marc de la lluita de classes i 

la interpretació sociològica de l’estructura social del país als anys seixanta i setanta. 

Represa democràtica i el paper dels partits polítics i les institucions en la definició 

Nacional 

La represa democràtica i l’aparició dels partits polítics i les noves institucions nacionals 

suposarà un desplaçament en quant al paper definitori que havia tingut la historiografia 

catalana. Els partits polítics generaran una nova reconceptualització dels termes 

identitaris a través de la seva praxi política i els seus esquemes discursius, així com a 

través de la implementació de polítiques públiques. La projecció pública de la Nació 

recupera el model voluntarista i cívic, orientat en una clara definició cultural de 

Catalunya. Apareixen les tesis i les pors a una fragmentació social biculturalista fent 

especial èmfasi al paper de la llengua, els mitjans de comunicació i l’educació com a 

vehicles operants del model identitari que se’n pugui derivar. Es contraposen 

públicament dues grans tendències polítiques: el nacionalisme de base tradicionalista 

reinterpretats amb vocació comunitarista, de projecció europea i de recreació de la 

cultura ruralista combinada amb el tarannà noucentista de progrés urbanitzador a les 



 44 

ciutats. L’altre gran model apostava per un tarannà cosmopolita, també des d’un 

enfocament noucentista en l’estricte sentit de la modernització i la cohesió social, 

evitant les referències essencialistes de qualsevol tipus però amb un discurs ocult, o de 

vegades explícit, en el sí del projecte nacional espanyol. Una altra de les tendències 

identificades en aquest període és l’ús de la immigració com a element de fons que 

determina la perspectiva identitària. Independentment del color polític de les propostes 

vigents als vuitanta i noranta, la immigració esdevindrà una carta de joc en l’apel·lació 

als sentiments nacionals i electorals. Hi ha una qüestió de fons en aquest fet, i és la 

reiterada pregunta sobre qui conforma la personalitat col·lectiva a Catalunya i quins 

elements la determinen. Rovira i Virgili o Vicens Vives es fan la mateixa pregunta en 

els seus respectius contextos. La voluntat de determinar els factors conformadors de la 

comunitat, en definitiva, és també una de les constatacions de la recerca. Aquesta 

voluntat és un dels elements lineals que hem pogut copsar en l’evolució de la 

construcció de la catalanitat al llarg del segle XX i és una pregunta que entenem que 

respon específicament als moments en que la immigració ha plantejat la necessitat de 

reconceptualitzar la identitat catalana a mode inclusiu. Per tant, entenem que la 

immigració ha sigut un dels fets estructuradors del fet identitari al segle XX. 

Símptomes de la modernitat tardana i el model cultural d’identitat polièdrica 

L’última de les etapes proposades com a conformadora de la identitat a Catalunya en el 

període d’estudi compromès, és l’etapa de símptomes de la modernitat tardana i el 

model cultural d’identitat polièdrica de finals del segle XX. Aquesta és una etapa que 

s’encavalca amb la precedent i es caracteritza per incorporar els efectes de la 

postmodernitat o modernitat tardana a Catalunya: crisi de valors tradicionals i 

transmissió d’aquests, ruptura amb la modernitat, la pèrdua de la noció de bé comú, 

manca de compromisos socials sòlids, individualisme, consumisme, hedonisme, 

ludisme, etc. A nivell d’identitat nacional aquest fet ha suposat una substitució dels 

factors clàssics d’identificació i lleialtat (la història, la tradició, el model familiar 

clàssic, etc.) per unes identitats flexibles i múltiples, polièdriques, més fragmentades. 

No existeix un discurs homogeni de tipus polític (liberalisme, socialisme, comunisme), 

social (consens sobre les polítiques socials i estat del benestar), cultural, ètnic o religiós. 

S’ha substituït les metanarracions pels fragments, pel calidoscopi identitari, és a dir, per 

les identitats polièdriques. A Catalunya aquesta realitat postmoderna s’experimenta amb 
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un cert retard a les tendències europees degut al franquisme imperant fins a finals dels 

setanta. La represa democràtica va donar-se envoltada d’unes esperances socials i d’uns 

discursos polítics encara determinats per una voluntat de canvi i uns valors que, malgrat 

havien incorporat progressivament els canvis propis de la cultura de masses exterior, 

encara restaven condicionats pel model social i tradicional de replegament interior propi 

del franquisme. La postmodernitat, per tant, va suposar un canvi de models i valors en 

la societat catalana principalment a partir dels vuitanta ençà.  

 

Si durant la dictadura franquista nombrosos grups manifestaven la seva voluntat de ser 

agents de difusió i de promoció d’una pedagogia participativa i de transformació de la 

realitat a nivell col·lectiu, tot això sembla haver entrat en crisi. Un cert desencant polític 

amb la transició i les expectatives fixades, l’evolució dels partits polítics dipositaris de 

les grans ideologies en partits tecnocràtics que han perdut progressivament la confiança 

i la legitimitat com a representants democràtics de les voluntats ciutadanes, la liquiditat 

i variabilitat de compromisos socials en relació a l’ètica democràtica, en són fets 

probables en relació al marc sociopolític. També a nivell d’identitat nacional es vivia un 

període de canvi: la represa de la politització de la identitat nacional catalana de caràcter 

públic a través de les institucions pròpies i la seva legalitat, l’existència d’una 

immigració ja estabilitzada a Catalunya que partia d’una identitat personal d’origen 

diferenciada i sense referents públics consolidats, o un jove sistema polític que havia de 

compaginar les possibilitats del model autonòmic i el paper de l’Estat espanyol. Hi ha 

un altre factor polític de reconeixement en relació a aquest últim: Catalunya, en no 

disposar d’un Estat propi si no d’un sistema autonòmic, té uns mitjans limitats per a la 

cohesió del projecte nacional i, aquest fet, influeix també en la projecció de la identitat 

nacional sobre els ciutadans. El reconeixement polític és un element explicatiu més dels 

que vertebra la identitat nacional en aquest últim terç del segle XX.  

Per últim els valors socials i individuals canvien. Es passa de la reflexió col·lectiva a 

centrar la mirada en el subjecte, tant a nivell ontològic com en el pla eticosocial, les 

identitats individuals són calculades racionalment acord guanys i perjudicis en cada 

situació específica en la que es troba l’individu: familiaritats, identitats de grup, de 

territorialitat local, nacionals o ètniques, globals i supranacionals, identitats sexuals, 

identitats culturals múltiples, identitats específiques com les de gènere, polítiques, 
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religioses, etc. Les combina i selecciona acord les seves necessitats concretes, ordenant-

les i resituant-les continuadament en la seva vida. 

Elements de continuïtat i canvi al segle XX 

Des de mitjan segle XIX als anys cinquanta del segle XX considerem que 

l’essencialisme s’ha mantingut vigent en el discurs i la simbologia catalanista: història, 

tradició, costums i llengua han definit la identitat d’una manera continuada i prominent. 

Família, religió i ruralisme també però a través de formes i intensitats variables. Aquests 

elements simbòlics del nacionalisme català han tingut la capacitat de mobilitzar i ser 

reconeguts com els elements de vertadera identificació cultural pel conjunt del poble 

fins als anys cinquanta. Per tant, hi ha una autocomprensió etnocultural de Catalunya i 

la seva societat. La immigració del primer terç del segle XX suposa una ruptura en 

relació aquesta autocomprensió fins al moment relativament estàtica i els seus termes. 

L’arribada de persones provinents d’altres punts de la península amb els seus codis 

culturals i sistemes de valors provoca un qüestionament intern sobre la pròpia identitat. 

És un procés lògic: “qui som respecte a?”. Tanmateix a principi de segle XX ja el model 

d’incorporació social és pensat en termes d’adhesió voluntària sota una noció 

assimilacionista de l’altre. La Nació és oberta i suma lleialtats a través de l’adquisició 

de tres grans trets simbòlics: la llengua, les costums culturals i la incorporació en la 

lluita de classes d’acord amb la defensa dels interessos nacionals. Aquells immigrants 

que complien aquestes condicions eren identificats internament com a membres de la 

comunitat sense conflicte en relació a l’origen. Aquells immigrants que no feien ús de la 

llengua, no participaven de la vida social o bé mostraven poca sensibilitat nacional, eren 

considerats elements estranys com hem vist amb determinats sectors anarquistes i els 

estereotips recreats. L’etnoculturalisme que es replegava i palesava en aquests casos no 

pot ser considerat com a model d’exclusió ètnic, sinó com a sistema defensiu cap a 

impressions d’agressió espanyola. Com ja hem dit, el cas català i la configuració de la 

seva identitat i sensibilitats no es pot tractar sense tenir present l’eix conflictual 

Catalunya-Espanya.  

Als anys seixanta la historiografia catalana desenvolupa una revisió històrica en relació 

als referents de memòria imposats pel franquisme. L’experiència de la Guerra Civil i el 

franquisme esdevenen nous llocs de memòria que al mateix temps vertebren una forta 

identificació del país amb els valors democràtics de rebuig al franquisme, el seu 
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tradicionalisme i els seus valors ultraconservadors. Llibertat, justícia, territorialitat i 

llengua constituiran marques d’identitat nacional. Es recupera un cert tarannà 

etnoculturalista a fi d’impulsar la reconstrucció nacional, però de nou aquest procés es 

fa amb la mirada posada en la inclusió de la immigració dels anys seixanta. Per tant, en 

aquest període el discurs social i de classe prendrà una importància cabdal en els debats 

catalans. El model d’incorporació social pel catalanisme continua essent pensant en els 

mateixos termes que als anys trenta: l’ús de la llengua, participació en els costums 

culturals i, en aquest cas, incorporació en la lluita de reconstrucció en termes nacionals 

en els últims anys de dictadura. La immigració dels seixanta tanmateix vivia unes 

condicions socials i econòmiques de major precarietat que en l’anterior experiència dels 

anys trenta, els contingents també superen el tant per cent d’immigració arribada a 

principi de segle: la guetització, la precarietat social, la manca de referents públics, així 

com d’espais de contacte cultural i de promoció i difusió d’elements visibles de 

promoció social. També a causa de l'encara incapacitat per a forjar símbols i imaginaris 

socials conjunts als quals incorporar-se, així com certa polarització social transformada, 

per alguns discursos, en prolongació del conflicte de classes dificulten els processos 

d’identificació. 

 

Amb la represa democràtica canvia el marc institucional a Catalunya, partits i 

institucions tenen de nou la capacitat de recrear símbols i imaginaris socials, la llengua 

es mantindrà com a referència identitària inqüestionable des de l’àmbit catalanista. La 

història prèvia a la guerra civil és un element central en el procés de recomposició 

nacional i lloc de memòria amb la tasca impulsada per la historiografia comentada. La 

recuperació historiogràfica passarà a formar part d’un lloc de memòria del sector 

nacionalista principalment. Des d’altres perspectives polítiques a Catalunya es crearan 

nous llocs de memòria, més recents, i concentrats en la realitat de classes i de 

confrontació de la Guerra Civil. Si l’etapa abans descrita es caracteritzava per una certa 

unitat discursiva i una reivindicació identitària diguem-ne que compartida entre els 

diversos discursos ideològics; els vuitanta es caracteritzaran per la dualització de 

propostes del model identitari. Aquest fet coincidia amb la polarització partidista, 

confrontant públicament el debat de partits entre el pretès model de tradicionalisme 
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comunitarista de caràcter nacionalista al suposat cosmopolitisme progressista de 

caràcter multiculturalista i els seus respectius valors.  

Veiem d’altra banda que la història com a símbol referencial adquireix connotacions 

diverses i se’n remarquen llocs de memòria variants, la llengua que tradicionalment 

havia estat compresa com un element determinant d’identitat també passa a ser entesa 

per alguns sectors com a element important però no exclusiu de la cultura catalana. La 

consideració de l’existència de cultura catalana escrita en castellà n’és un exemple. La 

forta presència de la simbologia ruralista serà contrarestada pels valors del 

cosmopolitisme i el model de grans ciutats. El folklore i la cultura tradicional popular es 

contraposa a la cultura modernitzadora de masses, la religiositat rural versus la laïcitat 

urbana o el model familiar tradicional en contradicció amb les noves formes i unitats 

familiars. En totes aquestes dualitzacions interpretatives  hi intervenen factors interns de 

la conjuntura social, econòmica i política de Catalunya, factors externs de dinàmiques 

globalitzadores i postmodernes i de pressió del projecte unitarista espanyol. El pes de la 

modernitat tardana en la concepció identitària és la que determina la última de les etapes 

abans assenyalades. I en aquest sentit, els models d’incorporació social dels vuitanta 

també resulten divergents com a resultes d’aquesta diversitat en la comprensió 

identitària. Es farà ús polític de la qüestió de la immigració dels seixanta com a arma de 

debat en un sentit i en un altre del que podríem anomenar les dues cosmovisions de la 

identitat a Catalunya, en definitiva, en la qüestió de la immigració s’hi trasllada el debat 

cultural de nou. I el debat cultural és reflex del debat identitari. Les perspectives 

d’integració reprodueixen als anys vuitanta el model etnoculturalista d’assimilació i de 

nació cívica versus el model de revisió cultural multicultural, espanyol i de nació cívica.  

 

La nació cívica i voluntarista, així doncs, és, en aquest cas, un element de continuïtat en 

el segle XX si més no. La identitat nacional tanmateix serà pensada en uns termes 

totalment divergents als vistos en les etapes anteriors. I en aquest punt basem la tesi que 

el gran canvi conceptual i real en relació a la identitat nacional esdevé a la segona 

meitat del segle XX en el moment que, d’una banda apareix la dualització de propostes 

del model identitari fruit del context social vigent, i en el moment en que, la modernitat 

tardana, influeix de forma determinant en els elements que històricament hem vist que 

explicaven la identitat i que s’han considerat propis de la catalanitat. Aquests dos 
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factors que es troben temporalment amb major intensitat als anys vuitanta es 

convertiran, al nostre entendre, en el punt central de canvi conceptual de l’imaginari 

compartit sobre la identitat nacional a Catalunya. 

El catalanisme ha trobat marcs explicatius des de la dreta i l’esquerra indistintament, els 

valors configuradors dels elements reconeguts com a propis de catalanitat han estat 

aportats per grups i perfils diversos al llarg del recorregut històric que hem volgut 

resseguir. Amb intensitats diferents i amb preeminència d’uns elements sobre uns altres 

d’acord amb aquestes etapes històriques, esquerra i dreta compartiran un model 

referencial bàsic de solidaritats a partir de la llengua, la cultura i el territori. Als seixanta 

la immigració planteja importants reptes al país. S’obra un procés de reinterpretació 

cultural que és encapçalat pels models de comprensió social divergents dels partits 

polítics democràtics i el poder que exerceixen els mitjans de comunicació sobre aquests. 

A més a més, la definició de la identitat catalana sempre ha posat la mirada en la seva 

contraposició amb la identitat castellana, és un fet propi de la lluita per al 

reconeixement, més enllà d’una confrontació de caire etnicista sociobiologista, una 

posició en els plantejaments catalanistes, amb comptades excepcions no determinants 

val a dir. Aquests dos condicionants, dreta/esquerra i Catalunya/Espanya, han de ser 

tinguts en compte per a una bona comprensió del fet identitari a Catalunya i els 

discursos recreats. El cert és que llengua, cultura i territori deixaran de ser elements de 

referència compartida i, en aquest moment, es produirà el canvi significatiu de debat 

sobre els marcs referencials i simbòlics de la identitat. Aquest debat hauria restat en un 

pla intel·lectual si no hagués sigut pels efectes de la postmodernitat ja situats. Catalunya 

no va viure els últims vint anys del segle XX d’esquenes a la realitat global. Va viure 

els canvis de valors i les expressions més efervescents de cultura de masses, així com el 

predomini de les noves tecnologies i dels mitjans de comunicació.  

Ja hem dit que el component etnoculturalista havia marcat la tradició de l’òptica 

identitària, la cultura però emprèn camins d’homogeneïtzació global als vuitanta i 

noranta. Es centra la mirada en els individus en disminució de les reflexions 

col·lectives, les comunitats com a subjectes de valors deixen lloc als ciutadans com a 

posseïdors de drets i deures individuals. Es produeix una progressiva despolitització 

dels diversos aspectes de la vida privada com a relaxament fruit de la normalització 

democràtica, la identitat nacional n’experimenta els efectes i la identitat es converteix 
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en fórmula individual d’interrelació amb els altres acord les circumstàncies, 

preferències i necessitats personals. La fragmentació de la identitat la converteix en 

líquida si és que en podem parlar en els termes de Bauman, o emparant-nos en la idea 

del bricolatge identitari en termes de Beck. La identitat ja no resta vinculada a una 

cosmovisió i a un sentit cohesionador de les diverses relacions dels individus, sinó a una 

major fluctuació dels metarelats identitaris que es personalitzen a mida: “ser català 

avui” res té a veure amb el “ser català ahir”. 

D’altra banda, de 1990 a 2011 Catalunya ha viscut diversos processos que afegeixen 

nous elements analítics en l’evolució conceptual de la identitat i, per extensió, de la 

representació de la nació mateixa: La internacionalització de Catalunya i la seva 

projecció exterior, l’enfortiment de la Unió Europea, la consolidació de la globalització, 

l’arribada d’immigració no estatal al territori de procedències ben divergents amb 

identitats culturals i sistemes de valors variats, la influència dels nous discursos 

interculturalistes i multiculturalistes i els debats de ciutadania a nivell acadèmic i 

polític, el coneixement d’experiències de gestió de la immigració en d’altres nacions 

sense Estat com Quebec o Flandes, la força de les noves tecnologies de la informació i 

la comunicació en la configuració de la identitat, les noves estructures socials, noves 

identitats, lleialtats i sentiments de pertinença inèdits fins a dir d’avui, la personalització 

d’aquestes identitats o el paper determinant de la cultura en la conformació d’aquestes 

en els debats públics al segle XXI o l’increment dels suports als plantejaments 

sobiranistes i el debat sobre l’esgotament del model autonomista en relació a Espanya, 

per citar-ne alguns de principals. En tots aquests àmbits en els últims vint anys s’han 

viscut canvis importants en termes d’identitat. Aquests fets, sense cap mena de dubte, 

han produït una re-interpretació i re-presentació dels símbols, valors, elements culturals 

i llocs de memòria que determinen la identitat a Catalunya a dia d’avui i que han de 

permetre, en definitiva, la cohesió social de la comunitat. Aquests són al nostre entendre 

els elements codificadors de permanència i canvi de la nostra identitat. 

La personalització de la identitat nacional a Catalunya a les portes del segle XXI 

Des de la perspectiva analítica i el debat públic i filosòfic, com ja hem dit, Catalunya no 

viurà al marge d’un fenomen d’internacionalització cultural ni de les noves expressions 

d’individualització social i postmodernitat que també afectaran als valors socials i a la 

lògica identitària que es dóna. A partir dels vuitanta i sobretot dels noranta les fronteres 
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es veuen traspassades per fenòmens culturals massius i el paper dels mitjans de 

comunicació de masses. En relació a aquests processos, hi va haver una certa tendència 

a afirmar que entràvem en un procés de superació de la tradicional identitat nacional en 

direcció a un nou model d’identitat líquida?24. Els canvis en el model tradicional 

d’identitat nacional també es fan palesos a Catalunya, són canvis vinculats al nous 

valors col·lectius, la interpretació de la tradició i els seus marcs explicatius, la 

individualització i personalització de les identitats, etc. La identitat comunitària que 

s’havia basat tradicionalment en la família i el territori (des de la seva projecció més 

local, passant per la ciutat i fins a la identificació més àmplia que és la nació), en el nou 

marc de la cultura de masses i la comercialització i homogeneïtzació d’aquesta, la 

socialització es dóna preeminentment a través de nous canals com els mass media, 

determinades institucions i d’acord amb un càlcul racional individual d’avantatges i 

inconvenients. La substitució i canvi d’aquest model d’identitat clàssic condueix a 

noves fórmules d’identitat polièdrica, identitats múltiples i lleialtats diverses que 

desplacen o releguen la identitat nacional a d’altres posicions. Joaquim Capdevila 

apunta tres grans fórmules de valors personals projectats en la identitat nacional en el 

cas català: la llengua catalana i la seva literatura, altres identitats recurrents (obrerisme, 

feminisme, ecologisme, antimilitarisme, etc.) i un conjunt de valors cívics com la 

solidaritat, la justícia social, el civisme, etc.25 

Catalunya experimenta els canvis lligats a la personalització de les identitats sumat a un 

altre fenomen que és l’estret lligam que existeix amb la identificació d'identitat nacional 

i cultura, entesa com un conjunt de valors, símbols i pautes de comportament que una 

persona adquireix com a membre d’un grup. La cultura dota d’identitat als individus i 

als grups i a Catalunya els elements culturals han esdevingut tradicionalment un dels 

arguments bàsics de vincle i cohesió socialment reconeguts. Cal fer un esment especial 

al factor lingüístic: ja des dels romàntics i aquella idea de la “llengua és l’esperit de les 

nacions”, Catalunya s'hi ha vist identificada, però més enllà d'aquesta etapa és innegable 

que la llengua ha esdevingut central en la definició de la nacionalitat i la seva funció en 
                                                        
24 El concepte de liquiditat intenta explicar els mecanismes econòmics i sentimentals d’una societat que, a 
causa de l’esfondrament de les institucions modernes sobre les quals s’assentaven tant les identitats 
col·lectives com les individuals, ha sofert un profund canvi que ha afectat des de les estructures i 
relacions entre Estats fins a les pròpies relacions personals. L’individu resta reduït al seu paper de 
consumidor, de forma que no té accés a un model de relacions estables que fomentin compromisos 
temporals forts i, que per tant, permetin desenvolupar una identitat plena. En aquest context, l’individu es 
veu abandonat en relacions superficials i experiències desconnectades. 
25 CAPDEVILA (2009): 3 



 52 

la vertebració d’una consciència col·lectiva. A Catalunya Rovira i Virgili ho expressava 

amb aquestes paraules: “De tots els elements que formen la nacionalitat, la llengua és el 

més potent, el més influent, el més decisiu”26. La llengua esdevé tanmateix més 

important quan la identitat nacional en qüestió, es percep amenaçada: fa la funció de 

contrast, d’oposició i de reforç d’identitat a favor d’un projecte nacional plenament 

identificat al lingüístic.  

Als seixanta la immigració planteja importants reptes al país. S’obra un procés de 

reinterpretació cultural com ja hem dit, i on els condicionants dreta/esquerra i 

Catalunya/Espanya, han de ser tinguts en compte. Als anys vuitanta el discurs públic 

encapçalat per l'aposta de M. Cahner apuntava cap a donar a la cultura catalana el 

caràcter d’eix central en la qüestió nacional. En les reflexions culturals dels sectors 

catalanistes dels anys vuitanta es destaca el fet que la identitat juga un paper fonamental 

determinant per a la nostra interacció amb els altres. A cultura catalana: el sagrat i el 

profà (1996) de Salvador Giner, Lluís Flaquer, Jordi Busquet i Núria Bultà, analitzaven 

les dimensions de la cultura catalana acord els debats principals del segle XX. Segons 

els autors cal reconèixer que a Catalunya la cultura és “sagrada” i per aquest motiu té 

una càrrega simbòlica tant important. El que Giner en diu “la religió civil” del país. La 

cultura és interpretada com una arena on s’hi donen lluites simbòliques a través de les 

diverses interpretacions culturals vigents a Catalunya i, que, en realitat, reprodueixen 

lluites polítiques i de poder. 

En un altre sentit, la noció de procés d’integració va desapareixent a mesura que avança 

la dècada dels vuitanta. La dimensió social i col·lectiva suposa la incorporació de la 

noció de drets de ciutadania i la construcció de la comunitat política. Aquest debat 

s’anirà aprofundint a mesura que la immigració internacional creixi i el debat europeu i 

internacional incorpori noves reflexions en aquest sentit. També la idea de controvèrsia 

entre els valors postmoderns i els valors culturals tradicionals en detriment dels 

metarelats de classe són reflexions que s’incorporen en la producció intel·lectual del 

projecte nacional dels noranta. Àngel Castiñeira (com Montserrat Guibernau són autors 

que han desenvolupat una interessant producció acadèmica sintètica dels debats actuals 

en termes d’identitat) és una de les persones que situen a Catalunya els nous 

plantejaments existents en el sentit de construir noves identitats amb vocació cultural. 

                                                        
26 ROVIRA I VIRGILI, A.; Nacionalisme i federalisme; Edicions 62, Barcelona: 1999. Pag. 73 
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Destaca la importància de la cultura com a espai d’identitat ineludible, com a espai de 

referència personal que dóna significat a la nostra realitat. En relació a les identitats 

culturals i lingüístiques a la dècada dels noranta observa un canvi de context vehiculat 

amb les noves migracions que formen part de la realitat del país i es qüestiona: “Cal 

plantejar-se quins valors i quines pautes socials podran regir en comunitats formades 

per una barreja d’estils de vida dispars. Quins hauran de ser els elements que formin el 

nostre nucli comú? N’hi haurà prou d’aspirar a ser un país que defensa un patriotisme 

constitucional? Com es digerirà la necessitat d’arrelament des de mecanismes 

d’associació voluntària? Una identitat postnacional, basada en la no-necessitat 

d’històries i tradicions compartides, buidada del llast atàvic, satisfarà la col·lectivitat 

ciutadana del futur? La cohesionarà prou per a fer-ne una defensora dels interessos 

comuns? Les pretensions universalistes a l’europea hauran de fer desaparèixer els 

nostres trets culturals particulars? Què estaríem disposats a compartir en una identitat 

postnacional? Com podrem crear una nova tradició?” I afegeix que no s’ha de perdre la 

noció que la nostra identitat col·lectiva s’ha fonamentat primer en el reconeixement 

cívic que en el reconeixement ciutadà. Primer hi ha un projecte social compartit que un 

projecte polític que permet adherir-se progressivament i voluntàriament a la cultura 

nacional27. 

Montserrat Guibernau considera que diversos factors expliquen la influència de la 

immigració en la identitat nacional: la naturalesa oberta o estàtica de la identitat 

nacional, el grau de tolerància religiosa i cultural de la societat receptora, els drets 

polítics, civils i econòmics concedits als immigrants en cada país, les oportunitats 

ofertes als immigrants per integrar-se i participar creativament en la vida econòmica, 

cultural, social i política de la societat d’acollida, la importància que el grup ètnic 

dominant dóna a la diferència fenotípica en tant que marcador de la identitat ètnica, les 

actituds de les comunitats ètniques envers la cultura, la llengua, els valors, la religió i 

els estils de vida de la societat de destí, el significat que té per les comunitats ètniques la 

plena integració a la societat d’acollida (compatibilitat entre les “identitats” i les 

“lleialtats” duals)28. 

                                                        
27 CASTIÑEIRA, A.; Catalunya com a projecte; Ed. Proa, Barcelona: 2001. Pag. 71. 
28 GUIBERNAU, M.; La identitat de les nacions; Ed. Dèria, Barcelona: 2010. Pag. 140. 
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Antoni Estradé i Montserrat Treserra van elaborar una anàlisi de l’enquesta sobre la 

identitat nacional i la voluntat d’independència dels catalans realitzada l’any 198829. 

L’anàlisi sobre els resultat de la identitat subjectiva permetien conèixer una aproximació 

a l’ideal construït entorn bàsicament dels símbols i la identificació simbòlica amb 

preeminència d'elements com la llengua i la cultura. En relació a la integració de la 

immigració els autors parlen del “mite de la via lingüística i els plantejaments 

culturalistes” que creuen que s’ha convertit en un estereotip estès en l’imaginari 

col·lectiu català, malgrat les nombroses mostres de dificultat que s’han donat amb 

aquest model d’integració. Estradé i Treserra apuntaven que en realitat aquesta 

integració, que era evidentment necessària, en realitat constituïa el darrer pas 

d’adscripció nacional i que un model vertaderament efectiu passava per una via política 

que, més enllà de recrear sentiments de caire estètic, històric, paisatgístic o folklòric, 

permetés crear adhesions efectives i afectives de caire pràctic. És a dir, promocionant 

mesures democràtiques, de benestar, de riquesa, de llibertat i justícia. En definitiva, de 

realitat quotidiana i de caràcter pràctic per a que tota la població, independentment de 

llur origen, s’hi pogués incorporar amb èxit. Es feia esment a la necessitat de construir 

una cultura nacional que interpretés la història i la tradició però que permetés crear un 

“projecte moral de conducta cívica i patriòtica”. Són els elements de tradició, “projecte 

moral”, cultura i arrelament que esdevenen imprescindibles per a bastir la identitat 

nacional des d’una posició marcadament humanística. Aquesta identitat nacional es 

desenvolupa a través de la capacitat de fixar una comunitat de pertinença, de representar 

la comunitat i l’establiment d’un sistema de transmissió simbòlica d’aquesta identitat. 

La importància d’aquesta representació simbòlica permet crear consciència nacional i 

està estretament lligat al grup.  

I des de la perspectiva històrica Solé i Sabaté afegia a les V jornades del nacionalisme 

català a la fi el segle XX una reivindicació de fer de la cultura catalana la cultura de 

massa a Catalunya, una cultura de mestissatge en que la història i la cultura popular 

esdevingués un fenomen col·lectiu diu, amb protagonisme i participació de tots, tenint 

en compte que després de les arribades d’immigració ja consolidades cal passar a la més 

àmplia tasca de conscienciació nacional i sabent que els fills d’aquest immigrants són 

catalans i els lligams són abundants ja en aquest moment. Catalunya a la dècada dels 
                                                        
29 ESTRADÉ, A./TRESERRA, M.; Catalunya independent? Anàlisi de l’enquesta sobre la identitat 
nacional i la voluntat d’independència dels catalans; Fundació Jaume Bofill, Barcelona: 1990. 
 



 55 

noranta no ha restat al marge dels fenòmens socials del segle XX: la cultura de masses, 

la societat del lleure, de la informació, la globalització i mundialització, societats 

complexes que experimenten un canvi de valors ràpid i que afecten en els canvis 

identitaris i culturals que es donen al país i en els seus ciutadans, al mateix temps, es 

manté la búsqueda de manifestacions de cultura petita a aquestes realitats que donin 

resposta a necessitats individuals i col·lectives tal i com Casassas i Termes 

assenyalaven30. Les formes de transmissió i reproducció de la informació i la cultura es 

desenvolupen i disseminen amb gran rapidesa i mobilitat. Si la identitat nacional pot ser 

interpretada com un fenomen social que respon a elements culturals, Casassas31 es 

qüestiona qui són els protagonistes socials que hauran de materialitzar aquest fet? I 

caldrà fer saber quins són els canals i mecanismes explicatius d’aquesta identitat, unes 

qüestions diu, que tradicionalment han anat lligades a la promoció dels interessos i el 

benestar ciutadans en el model identitari del nacionalisme català. 

Dels anys noranta a l’actualitat aquesta dimensió ha canviat significativament com 

veurem en el bloc 3 d'aquesta recerca, les polítiques migratòries han pres un paper 

important en la definició implícita del model social de Catalunya, el discurs polític ha 

evolucionat i la internacionalització del fenomen i la globalització canvia 

considerablement els marcs de referència i anàlisi del segle XXI, així com les 

tendències destacades en aquest primer bloc de la recerca. 

                                                        
30 CASSASAS/TERMES (1997): 110. 
31 CASASSAS (2005): 275. 
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3.2. BLOC 2: Històries de vida, “les pells canviants” 

Com hem repetit al llarg de les planes precedents, el bloc 2 de la recerca s'ha 

desenvolupat a través de la realització d'una dotzena d'històries de vida amb l'objectiu 

d'identificar interpretacions individuals que assenyalin quins elements els han permès o 

dificultat la mobilitat social, quines experiències tenen valor identitari i de quin tipus, i 

quins fenòmens esdevenen rellevants en la configuració d’espais de referència i 

identificació nacional a nivell individual. Tal i com hem reiterat, en la interpretació 

social dels fenòmens identitaris la identitat nacional o la identificació amb la comunitat 

nacional no es pot tractar de manera aïllada a l'entorn en que es dóna. La identitat és 

transmissió, re-creació i projecte i, a més a més, el context social, cultural, econòmic, 

polític i històric s'ha de tenir present. Més encara, cal contemplar el fet que a la nostra 

societat hi conviuen generacions amb experiències personals i col·lectives clarament 

contrastades, incorporarem les observacions pertinents en aquest sentit. Val a dir al 

mateix temps, que l'anàlisi del discurs de les històries de vida revela un conjunt 

d'elements que caldria desenvolupar de forma matisada i que es podrien tractar per sí 

mateixos com a objecte d'estudi. Hem establert tretze variables agrupades en quatre 

blocs d'anàlisi: 

Espais de socialització i cohesió social 

1. Ocupació, lloc de treball i formació 

2. Benestar econòmic i mobilitat social 

3. Suport familiar, reproducció i xarxes socials 

4. Vincles associatius i activitats de lleure 

Elements d'identificació territorial 

5. Establiment i assentament territorial 

6. La dimensió urbà/rural com a variable de l'assentament territorial 

Elements d'identificació cultural 

7. Elements culturals d'identificació 

8. Percepcions i vincles lingüístics 
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9. Percepcions de conflicte polític 

Elements de reconeixement i integració 

10. Les institucions i el seu paper en l'acollida 

11. Reconeixement i valoració de la cultura d'origen 

12. La dissolució de la condició d'immigrant  

13. La fi del mite de l'etern retorn 

 

Espais de socialització i cohesió social 

1. Ocupació, lloc de treball i formació 

A Catalunya el gruix de la immigració és de caire econòmica. La recerca d'un lloc de 

treball i l'ocupació laboral per a la millora de les condicions de vida esdevé la principal 

preocupació de la majoria de les persones que arriben al país. El PNI assenyalava que 

en el cicle 2002-2007 s'havia donat un creixement poblacional de gran magnitud, la 

immigració estrangera suposava gairebé el 85% del creixement total a Catalunya. En 

aquest cicle la immigració ha estat majoritàriament econòmica, i certament la 

preocupació i objectiu vital principal de les persones que arriben al país és la de la 

supervivència econòmica, així ho explica FI011 que va arribar a Figueres l'any 2000 

provinent del Marroc, “quan vaig arribar a Figueres tenia objectius immediats que eren 

treballar, en aquell moment no penses si m’agrada o no m’agrada, no era el moment. 

Primer busques feina per a mantenir-te sol”. Tanmateix la casuística de les nostres 

històries de vida mostra també projectes migratoris vinculats a estudis i aprenentatge de 

la llengua (castellana) o altres motius d'experiència i vivència personal no estrictament 

econòmics. Es comenten també les dificultats d'accés a ocupacions qualificades per a 

les persones que arriben nouvingudes al país, així com els condicionants de precarietat 

econòmica que s'assenyalen de manera majoritària en les experiències bibliogràfiques 

dels primers anys d'estada a Catalunya. LLE2011 recull en diverses ocasions les 

dificultats econòmiques dels anys seixanta tant personals com familiars. En el seu cas, i 

el de la seva família provinents d'Extremadura, quan ja eren tota la família a Lleida, el 

salari com a sustent familiar era una prioritat “abans se donava el sou al pare i clar com 

que érem jovenetes lo que trèiem de més mos lo quedàvem nosaltres. El jefe mateix, 
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mira si era d’aixòs, que el sou lo posava en un puesto i lo altre mos lo donava a 

nosaltres, perquè sinó los pares no mos podien donar res; si a cas pos a l’estiu pos si 

alguna roba mos podien comprar mos la compraven”. Més encara, LLE2011 havia 

viscut l'experiència de la migració espanyola dels anys cinquanta i seixanta a Europa, 

amb la marxa del seu pare a Alemanya “era molt dur que mon pare i moltíssima gent 

tingui que anar a Alemanya que no sabien res d’alemany, tenien unes cases allà al 

costat que no sé si les feien per a ells, com a barracons. Era trabajar, dormir, trabajar, 

dormir, bueno comer... durant un any això, i fred que feia, feia un fred que pelava 

perquè ells només venien una vegada al desembre però luego el gener, el febrer, 

novembre. Era dur i si no tens la família és molt dur”. IG011 explicava les seves 

dificultats per accedir als llocs de treball desitjats, malgrat que en el seu relat explica 

que tan ell com la seva parella no van deixar de treballar des del principi que van arribar 

a Catalunya. Posa de manifest el desconeixement inicial sobre la realitat catalana, un 

desconeixement compartit per tots els entrevistats, aquest element i l'entorn desconegut 

diu en IG011 que provoquen certa sensació d'agressió en molts immigrants. La manca 

de recursos personals i col·lectius de seguretat i estabilitat són propis dels processos 

d'immigració. En la seva reflexió biogràfica parla sobre la fàcil adaptació que les 

persones experimenten quan milloren les condicions de vida, i afegeix en relació a la 

nova immigració, “és més fàcil adaptar-te a on t’estàs millor d’on t’estaves que no 

estem parlant que tota aquesta gent que ve, ve a adaptar-se a un país que es viu pitjor 

del que estava; no no totes les coses són millors que allà on t’estàvem l’únic problema 

que hi ha és que no hi ha feina per tots, però si tens feina... a no ser que hi hagi un tema 

de religió”. 

 

Tanmateix les històries de vida recollides en aquesta recerca van arribar a Catalunya en 

un moment de certa bonança econòmica i en uns cicles econòmics diferents als de 

l'actualitat. La majoria de migracions recollides en aquest estudi es donen precisament 

entre els anys seixanta i principis del dos mil on la possibilitat de trobar feina no era 

d'una dificultat tan gran com la que existeix en aquests moments, tal i com testimonia el 

relat de LLE011 que va arribar a la zona de Lleida l'any 1990 provinent del Marroc 

“vaig anar a Alcarràs per buscar feina i de fet després d'una setmana, vint dies després 

de la meva arribada, vaig trobar la primera feina que era treballant en un camp de 
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collita de fruita a Aitona, vaig estar una setmana. Després d’allò treballava ja més 

temps del que estava en atur, fins que ens van legalitzar la nostra situació al cap de un 

any i mig més o menys. Vaig entrar al juliol del noranta i al desembre del noranta u 

vaig aconseguir els meus papers. (...) Jo en aquell moment treballava en una empresa 

de ferrallistes a Alcarràs, feia un mes que havia començat a treballar amb ells, un mes 

o dos i quan va sortir allò li vaig comentar al meu jefe, que va tenir por de donar-me un 

contracte, i llavors jo li vaig dir: “jo amb tu treballaria només a les tardes, però als 

matins aniria a buscar algú que em dones un contracte” i em va dir: “no, no, parlaré 

amb el gestor”, va parlar amb el gestor i a la tarda em va donar els papers i em va dir: 

“ja t’arreglarem nosaltres els papers”. Em va donar un contracte amb el qual vaig 

aconseguir els papers, o sigui que de fet vaig estar de forma il·legal, després de passar 

els quinze dies et consideren il·legal, vaig estar un any i mig abans d’aconseguir els 

papers per començar a treballar”.  

 

En el cas de la ESP2011, d'origen equatorià va arribar a Esparraguera l'any 2003, en el 

seu cas, en canvi, ens trobem en un descens de la posició laboral segons l'ocupació 

d'origen. Amb estudis superiors especialitzats en biologia, aquí ESP2011 treballa com a 

administrativa, en diu “el meu cas és diferent de la gent que migra per feina, perquè jo 

a l’Equador tenia una feina ben pagada i que feia bé pel medi. Jo sóc biòloga i 

treballava en un centre d’investigació llavors estava fent el que m’agradava i estava 

contenta. A vegades estàs ara a la feina i dius: ai sí que vull canviar però clar 

sospesant amb el que estic ara... estava millor. No perquè estigui malament sinó perquè 

l’ambient és diferent, ara estic com a administrativa i la gent és com més,... amb un 

altre tarannà, jo estava en un altre ambient, potser l’ambient on estava era més petit i 

teníem altres medis”. 

 

També a través de l'àmbit laboral trobem històries de vida que vinculen l'experiència 

laboral amb una forta identificació amb el territori. SU2011, cuiner professional, va 

arribar a Barcelona l'any 1967 provinent de l'Aragó, actualment viu a Surp al pirineu 

lleidatà. Comenta la seva experiència de vincles amb la cultura catalana a través de la 

cuina i la seva professió que ha desenvolupat al llarg dels anys i amb especial èmfasi 
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des de que viu al Pirineu “amb el temps he pogut direccionar la meva carrera 

professional cap a on volia i això em fa sentir bé (...) Catalunya sí, jo també gràcies a 

la meva feina he hagut d’estudiar i entendre molt la cultura catalana, potser des d’una 

manera, des d’una vessant molt específica, que és l’alimentació, però que avarca molts 

camps, i aleshores jo penso que sí, conec la cultura catalana i aquest coneixement te fa 

estimar-la”. SU2011 estableix de manera emotiva lligams d'identitat entre la seva tasca 

com a cuiner i la seva predilecció per a la recuperació de la cuina tradicional “Per això, 

sóc català, encara que no sigui catalanista, però defenso la manera de ser català, la 

identitat catalana. (...) En la meva professió per exemple, hi va haver-hi un canvi, 

passar de la investigació i l’avantguarda, cap a la radicalització amb la cultura més 

tradicional, per una qüestió potser d’estimar les arrels, de trobar que hi ha una cosa 

molt important que no es pot perdre que és la història. És preferible per mi, en aquest 

moment, tornar enrere i trobar la meva història, que anar cap endavant i projectar el 

meu futur. No m’interessa projectar el futur ara, prefereixo coneixements encara més 

d’on vinc, per què estic aquí, qui sóc. (...) el que passa amb la meva feina hi ha hagut 

gent de tot arreu, per exemple, persones així que he admirat de la feina, n’hi ha unes 

quantes, totes han sigut, les que més, han sigut catalanes; i totes amb un sentiment 

d’arrelament a la terra brutal”. El relat de SU2011 recull, d'una banda, una concepció 

d'identitat vinculada a la seva professió, i d'altra, d'arrelament a la terra, als productes i a 

la cuina catalana i a l'aprenentatge i experiència que ha viscut com a cuiner amb d'altres 

persones que li han sigut referents en el camp gastronòmic. CRE011 viu a Creixell un 

poble de la costa de Tarragona, és provinent de Gal·les i va arribar primer a Barcelona 

l'any 1985, des d'una experiència diferent, també és a través de les seves primeres 

experiències laborals al país que descobreix el territori i viu de manera intensa la seva 

relació d'identitat amb la terra, i que queda recollida més endavant “vaig començar a 

conèixer molts indrets de Catalunya, i em va encantar, em va encantar, encantar... el 

paisatge em va entrar molt endins del cor, tant la muntanya com la costa”. 

 

Les migracions per raó d'estudis és una de les altres realitats de mobilitat que hem trobat 

en aquesta recerca com comentàvem. Les possibilitats de mobilitat internacional i la 

possibilitat d'obtenir estudis especialitzats amb perspectives de millora del currículum 

personal i, en definitiva, de la mobilitat social, queda palès en nombroses entrevistes 
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com el cas de IG011, ESP2011, COL011 o GI011. La participació en activitats 

d'aprenentatge de la llengua tant formals com no formals és la característica més 

repetida en els casos treballats. Val a dir que aquesta és una segona característica 

observada: en l'àmbit laboral es dóna l'espai bàsic i primerenc, o de gran importància si 

més no, per al contacte social, especialment en relació a la llengua, i com, a través de la 

llengua, s'estableixen els primers vincles d'amistat. Les parelles lingüístiques, les 

associacions municipals i el Consorci per la Llengua seran elements repetidament citats 

com veurem en l'apartat lingüístic. LLE011 explica la seva experiència, “el fet 

d’aprendre català va sorgir justament, després d’un any i mig d’estar aquí, un grup de 

joves d’Alcarràs van decidir de crear una associació que existeix avui dia, que es diu 

Empremtes, i que es va crear amb intenció de donar classes de castellà als immigrants 

per afavorir la seva integració (...) ens van ensenyar català allà a Alcarràs i al cap de 

l’any, al cap de quatre/cinc mesos ens vam presentar a l’examen de la junta permanent 

de català pel nivell A, el vaig passar i el vaig aprovar. La mateixa professora que em va 

examinar de l’examen oral em va trucar per confirmar-me que havia aprovat l’examen 

i em va animar a venir a Lleida a estudiar el nivell B. Ho vaig fer, l’any següent, al 

noranta-dos, i és a partir d’allò que vaig conèixer l’Ateneu Popular (...)”. 

 

2. Benestar econòmic i mobilitat social 

El procés de migració és, en primer lloc, un procés psicològic de trencament amb 

l'entorn i sovint amb els marcs culturals de referència. Generalment acostuma a ser 

freqüent la falta de suport social i personal al lloc de destí. El desenvolupament 

econòmic és la primera de les necessitats a cobrir remarcades en els nostres relats de 

vida, s'explica repetidament la importància d'una estabilitat econòmica que permeti 

també una progressiva millora en l'àmbit personal i social. Les dificultats econòmiques 

són viscudes de manera intensa vinculades al procés d'integració i de mobilitat social. 

Es remarca la relació entre les variables benestar socioeconòmic, nivell cultural i 

educatiu i integració social. El procés de millora del nivell socioeconòmic afavoreix 

l'ascens social i, al mateix temps, la intensificació de l'aprenentatge lingüístic. SU2011 

explica “jo sóc d’una família molt humilde, molt humilde, i sempre ens havíem 

relacionat amb gent molt humilde, que no és gens dolent, no? Però també amb un nivell 

potser de cultura molt baix, i jo sóc dels que crec que és molt difícil sortir del teu cercle 
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social si no t’ho proposes. Jo no volia sortir per excloure'l, volia sortir perquè no 

estava prou bé. No m’agradava la manera de parlar de molts dels companys i amics 

que tenia de petit, dels veïns, no m’agradava, vull dir, era molt sorollosa, molt poc 

respectuosa, moltes paraulotes, i no m’agradava. Potser vaig caure en colles de 

sardanes, en Ateneus, en la política tot això et fa conèixer un altre tipus de gent i em va 

permetre conèixer unes altres formes de vida”. 

 

En els casos de major precarietat socioeconòmica, els canvis en l'àmbit laboral eren 

vitals per a l'estabilitat familiar, LLE2011 va marxar amb els padrins cap a Lleida 

deixant la mare i les germanes al poble d'origen, va començar a treballar als dotze anys 

“érem d'un poble de Badajoz, allà va haver-hi molta de gent parada, se van tindre que 

anar a Alemanya, mon pare amb los tiets van marxar a Alemanya i jo me vaig quedar 

allà al poble amb la meva mare que érem sis” Ja a Lleida va començar a treballar a una 

sabateria de la ciutat “(...) vaig estar al Capdevila dos anys treballant, jo he començat 

molt petita a treballar, clar, perquè el meu padrí la veritat no guanyava massa, vam 

estar molt bé aquí, vull dir, de ser allà que no podíem viure, justet per menjar (...) 

després vaig començar a treballar a la Vilsa (...) Era una fàbrica de pollastres i allò va 

ser molt denigrant per mi perquè me va marcar bastant, perquè era petita, devia tenir 

no sé si devia tener dotze, tretze anys, perquè a los catorze va conèixer al meu marit sí, 

i és a on més se guanyaven diners, o sigui perquè ningú ho volia fer, i allí vam estar 

casi tres o quatre anys, sempre con la meua tieta que era més gran i mos portave (...)”. 

Amb l'arribada de la resta de la família a Lleida comencen a experimentar canvis de 

benestar econòmic “mon pare va començar a treballar també aquí a la construcció, 

nosaltres totes treballàvem aquí a la fàbrica, los meus germans pues també bé, també 

van començar, un dels meus germans el gran de los dos germans que tenia, també va 

començar a la fàbrica a fer algo de mecànica i així i bueno van ser unes temporades 

molt bones”.  

3. Suport familiar, reproducció i xarxes socials 

Amb el benestar econòmic i la mobilitat social, estretament s'hi relaciona la qüestió del 

suport social, familiar i emocional, en definitiva, del conjunt dels processos migratoris. 

IG011 n'interpreta les causes “arriben, i nosaltres també això ho hem viscut, de bon 
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principi arribes no tens feina, on vas a viure? Pos a un que et deix una habitació o un 

llit, qui t’ho deix un que és com tu. En el moment que això comença a passar, que es 

dificulta tan el poder accedir a la feina, això va cada vegada més gran i es comencen a 

fer els guetos que és lo pitjor que hi ha per la immigració no, perquè? Perquè, doncs, 

d’entrada tens un medi que t’està agredint perquè no trobes allò que vols, d’alguna 

manera comences a parlar amb la teva gent, de què parles? De lo teu, lo teu és lo 

millor”. De les històries de vida recollides en aquesta recerca tots els entrevistats van 

arribar a Catalunya amb algun conegut de referència al territori, pocs d'ells amb voluntat 

de romandre-hi però sí amb contactes prèviament establerts: LLE011 explica “vaig 

comprar un bitllet acompanyat d’un altre company, d’un amic meu que ell sí que tenia 

un amic seu que vivia a Guissona, o sigui que sabíem que anàvem directament a 

Guissona”, IG011 a través d'un germà “tenia un germà que ja havia estudiat aquí, es va 

casar amb una noia de Terrassa”, i CRE011 per un contacte familiar “l’únic contacte 

que tenia a Barcelona, que era una amiga de ma mare i em va acollir. Em va dir d’anar 

a casa seva i vaig anar allà a casa seva, a la part de St. Pere Més Baix, allà tenia una 

petita habitació. I llavors vaig començar a conèixer una mica Barcelona, no dic 

Catalunya perquè no la vaig conèixer res de Catalunya. Vaig començar a conèixer una 

mica aquest barri de Barcelona”, o en FI011 “vaig decidir venir a Europa per motius 

estrictament econòmics, buscant una millora personal, familiar, etc. en principi no 

venia a un lloc concret, venia a l’aventura. Tenia uns familiars a Figueres i des de 

llavors fins ara, que ja porto quasi ja 10 anys”. 

 

El suport familiar i social és destacat majoritàriament com un dels elements més 

important d'integració i benestar personal. La creació de xarxes socials és el segon 

nivell de vehiculació al territori que ve condicionat per factors diversos acord a les 

experiències personals de cadascú. LLE011 explica la inquietud que tenia per conèixer 

altres persones fora de la feina i com va començar a crear els primers vincles gràcies a 

les classes de català i, progressivament, va ampliar la seva xarxa de coneixements a 

través d'activitats de lleure i esport “tenia només amistat a través dels meus 

compatriotes fora del treball, i amistat amb gent del treball, que la majoria eren ja 

d’Andalusia i d’altres llocs; d’aquí de Catalunya només hi havia dos nois, si en 

l’empresa érem vuit, nou, deu, dos eren d’aquí de Aitona i la resta tots eren gent 
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nouvinguda també, igual que jo. Sí que van venir als anys setanta, però no deixen de 

ser gent que no són autòctons de Catalunya, no de tota la vida de Catalunya. (...) El 

llenguatge que fèiem anar al treball, que es feia anar és, purament és el castellà, i tenia 

amistat amb aquesta gent, però bueno, són gent que representen l’altra Espanya. Me 

faltava aquest vincle, d’aquest cercle de conèixer gent de la mateixa societat on vivim. 

Sí que ho vaig aconseguir a través del futbol a Alcarràs, que després em vaig apuntar a 

jugar amb l’equip d’Alcarràs hi vaig estar durant tres anys jugant amb ells, i clar això 

me va obrir les portes de començar a tenir els primers contactes amb la gent; tot i que 

els primers contactes els havíem tingut amb els joves de l’associació Empremtes, 

perquè a més a més de donar-nos classes es van oferir com a amics i realment tenim 

una amistat duradera que ha durat fins a vint anys”. 

 

Els vincles familiars i sentimentals són els que es destaquen amb major intensitat en 

SU2011 diu “trobar una persona amb la que vols estar, o comences un projecte en que 

ja no vas sol, les coses canvien”, ESP011, nascut a Terol va arribar a Catalunya l'any 

1961 provinent de Toledo, considera que els vincles identitaris els ha alimentat gràcia al 

seu matrimoni “primer casant-me amb una catalana sense tenir cap prejudici, porque i 

dic això, perquè jo quan treballava, bueno quan era molt més jove a lo millor parlava 

amb un i deia “no yo me caso con una andaluza” i no, jo estic casat amb una catalana. 

No sé como que n’hi havia problemes, osea, aquel pensava: ui si te casas amb una que 

no és de tu país o de tu región tens problemes”. La seva dona afegeix durant l'entrevista 

que el matrimoni i els vincles familiars, la filla ja nascuda aquí, i els anys que fa que viu 

a Catalunya, han sumat a aquest procés d'identificació personal del seu marit. LLE2011 

explica també un cas similar de xarxes de suport familiar. En el seu cas la major part de 

la seva família va acabar establint-se a Lleida, en primer lloc els padrins, a continuació 

els tiets i després les germanes i els seus pares. Va casar-se a Lleida i explica “jo estic 

molt integrada aquí a Catalunya, mi tierra es mi tierra, però es que a ver yo tengo dos 

tierras y más esta, creo. Porque es dónde he vivido (...) jo tinc los meus fills que són 

catalans catalans, el meu home també (...) Jo recordo a la padrina (es refereix a la seva 

sogra), és una de les coses que recordo, vai ser la primera castellana, diguessem, que 

entrava a la família Latorre que eren tots catalans i la padrina inclús hablaba 

malament el castellà”. ESP2011 també ha viscut les relacions amb l'entorn molt 
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vinculats a l'ajuda de la família del seu marit també català, destaca el paper de la seva 

sogra “la meva sogra ha sigut un nexe molt integrador per a mi a Esparreguera, sempre 

m’ha presentat a tothom quan jo vaig vindre perquè anava molt amb ella, com que jo 

no treballava i a tot arreu em presentava: “mira la meva jove, i la meva jove”, llavors 

la gent ja, quan em veu sola ja em coneixen. Diuen que aquí em coneix més gent a mi 

que al meu marit. La meva sogra m’ha integrat molt”. I COLL011, provinent de 

Polònia l'any 2003, que també va casar-se aquí i va tenir les seves filles a Catalunya. 

 

El cas de CRE011 és diferent, va venir i tornar a Catalunya en tres ocasions, les dues 

primeres amb un projecte migratori fallit en que el seu procés d'adaptació no va ser 

satisfactori per al seu benestar personal, en una de les ocasions d'aquestes estades a 

Catalunya explica “vaig anar a l’escola oficial d’idiomes a aprendre una mica de 

castellà i vaig començar a donar classes d’anglès. Però no em trobava molt a gust, em 

trobava molt estranger. En part era el tema de la comunicació però en realitat era 

perquè no, no tenia molt en comú. Les meves mires del món, la meva manera de veure 

el món trobava que era diferent, i per això m’era difícil. Hi havia moltes coses de 

Barcelona que m’agradaven (...) el que passa és que no acabava de trobar gent amb els 

que connectar (...) estàs molt sol i és dur i difícil, és difícil saber què es el que fa que 

facis amics, no?” En aquest procés va conèixer la seva parella i va trobar l'estabilitat 

emocional i una xarxa de relacions “amb ella, doncs venia tota una sèrie de gent que és 

gent que m’estimo moltíssim i que hem connectat moltíssim des del principi, que en 

realitat és el que a mi em faltava, perquè al final no és el lloc. Moltes vegades el lloc no 

és tan important, és com estàs tu i com està la gent del teu voltant”. 

 

De tots els elements afectius comentats però, els fills n'és el que es repeteix amb més 

intensitat i que crea vincles més directes d'identificació i catalanitat, tant en la percepció 

d'orgull de la catalanitat dels fills com en els canvi en les dinàmiques d'ús familiar de la 

llengua. En el cas del IG011 ell parla amb els seus fills amb català i comenta “ells tots 

són molt catalans”, LLE011 també s'hi refereix “jo em sento pare de dos nous catalans, 

ells sí, els vec perfectament catalans”. LLE2011 explica que es va decidir a fer el salt 

lingüístic amb el naixement del seu primer fill, i és amb la família del seu marit que va 
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començar a conèixer elements de cultura catalana “a casa de los sogres sempre s’ha 

parlat el català. Jo escoltava i poquet a poquet hasta que un dia al néixer el meu fill vai 

dir: ara sense vergonya i ho faré amb ell perquè sàpiga el català i poquet a poquet 

sense donar-me conte pos feia moltes catalanades, va ser així sense estudiar (...) dins 

de tota la família meua i del meu home penso que m’han ajudat molt (...) són diferents, 

no sé com explicar-ho (...) les que he conegut aquí a diferència de la família d’allà, o de 

la gent en general; perquè clar la família s’estima. En general per mi són molt 

diferents, a vegades donen coses i no te demanen res a canvi, ara no sabria com dir-ho. 

(...) Jo aquí estic molt bé per l’entorn i la família que tinc, a vegades penso: no sé si sóc 

tant com ells (...) amb la padrina que anàvem a algun míting i cantaven la cançó tan 

típica catalana, com se deia, els Segadors, que jo me la sabia tota; allò a mi 

m’emocionava molt i la cantave tota, és una de les coses que recordo molt. Jo lo sentia 

però sempre hi anava amb la família. Recordo també els cumpleanys de l’Eduard, ho 

recordo molt per la família, per tot lo que muntàvem. Les festes major també i quan la 

Palma, i quan fèiem les disfresses amb la padrina (...) Jo recordo més la família, la 

padrina, los néts, la valoració que donave ella, los valors que los catalans en 

transmeteu molts. Jo me sento molt ben acollida i he tingut molta sort que he trobat tot 

lo que me fa feliç. Sóc feliç aquí a Catalunya i no me’n aniria per res del món. Me sento 

més catalana que qualsevol catalana. És el fet de dir jo estic aquí i lluito per 

Catalunya, cadascú a la seua manera; que ningú digui res de Lleida o Catalunya, no, 

perquè a mi me ho ha donat tot”. BAD011, és nascuda a Granada i va arribar a 

Catalunya l'any 1962, viu a Badalona i també explica com a través dels fills es van 

vincular en activitats de lleure i de caire cultural “en Daniel quan anava a l’Orfeó 

Badaloní perquè t’has d’integrar a on vius i a la zona, perquè pugi amb aquesta 

mentalitat. El Daniel va estar a l’Orfeó i ballava els balls, a l’esbart, los balls 

regionals, va fer teatre també, i amb el Josep i jo, en el Círcol Catòlic, anava a tot 

arreu, on ballava el Daniel anàvem nosaltres i l’Olga també, l’Olga estava en el Club 

Sardanista (...) a l’any de casar-nos ja anàvem al curset aquest de català, el nivell B, a 

l’associació de veïns (...) era una forma també d’obligar-te a entrar una mica més a lo 

que és la cultura catalana i el que és la vida catalana, perquè allà al barri hi havia 

molts de castellans”. 
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CRE011 va viure el seu arrelament de forma gradual a nivell emocional diu “a mesura 

que jo era aquí primer era una nòvia, després un pis compartit, després un gos, després 

una feina, que m’hi havia de comprometre, que era meva, la companyia de teatre, 

després una filla, després una casa de propietat, després un fill... són arrels i és deixar 

créixer les arrels”. I SU011 que va arribar d'Argentina l'any 1981, néta d'exiliats 

catalans, viu d'una manera molt emocionalitzada els seus orígens familiars catalans “jo 

crec que un és d’on et sents, no d’on neixes. Perquè pots néixer accidentalment en 

algun lloc, no? però jo crec que el teu lloc està en algun punt del planeta, no? i jo crec 

que el meu estava aquí a Catalunya, i ho que portava a la sang, perquè no sé com 

estimo tant això i com m’he arrelat tant aquí en aquesta terra. M’agrada la tradició del 

país, m’agrada la gent, m’agrada respirar aquí, m’agrada tot, no ho canviaria, no, no. 

(...) El meu pare era català. Tota la família del meu pare, els meus avis van migrar, van 

marxar durant la guerra a Sud-Amèrica. Van estar a Cuba, van estar a Veneçuela, van 

estar a Brasil, Uruguai i Argentina i a Argentina va ser on el meu pare va fer les seves 

arrels també. Perquè el meu pare va morir estimant molt l’Argentina, també. Ell se 

sentia... quasi que li passava lo contrari que a mi, no? ell se sentia molt d’allà també”. 

 

4. Vincles associatius i activitats de lleure 

Els vincles associatius i les activitats de lleure s'han lligat en alguns dels casos com els 

que comentàvem abans, a les activitats familiars o les activitats de lleure dels fills. La 

dona d'en IG011 explicava els vincles amb l'escola “en el colegio por ejemplo los 

profesores dicen “a ver quien quiere venir a una excursión de a ayudar” (...) con el 

hoquei pues también años, ellos juegan al hoquei des de que tenían cuatro años y el 

hoquei en Igualada pues, veinte años”. ESP011 també ho comenta “al Puig que anaven 

deu nens per classe, possiblement va ser la primera integració que vem fer, porqué el 

Puig tenia molts problemes per aconseguir, però és que allevors el Puig era, bueno i 

continua sent cooperativa, se feien assemblees”.  

 

Tanmateix les activitats esportives, socials i culturals són les que predominen en l'àmbit 

de les relacions i la participació. A nivell esportiu ESP011 explica les relacions que ha 
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establert fent muntanyisme “el Centre Excursionista ha sigut més tard, perquè al 

noranta i pico (...) vam conèixer altres persones que també hi eren (...) és tot un procés 

que et porta a tot això. (…) crea un vincle que sembla que no però és més fort de lo que 

la gent se creu. No per l’esport si no per la companyia (…) A part de que tinguis 

diferents punts de vista i de pensar, perquè és clar pots topar amb aquelles persones, i 

de fet a vegades hem topat, però no sé, vull dir, el fet de que has estat allà, allà al mig 

d’allò que no hi ha ningú (...) això crea un vincle” CRE011 a través del contacte amb el 

territori i el mar explica les seves activitats de lleure “aquí els pagesos deu ni do perquè 

pensaran aquí ve un anglès i això però he vist clarament que si els parlo, no només en 

català sinó amb el seu llenguatge, demostrar que entenc de la muntanya, que entenc de 

l’oliva, dels conreus, dels animals i lo que suposa intentar viure d’això, llavors estic 

totalment acceptat i, és curiós perquè és gent que en qualsevol altre moment podrien 

haver tingut un tracte amb mi molt més tancat, molt més desconfiat. I mira el mateix 

m’ha passat amb el mar, no? Jo vogo amb els vogadors del Club de Rem de 

Torredembarra i va ser el mateix”. 

 

FI011 va vincular-se activament a nivell muncipal en una plataforma de convivència 

ciutadana “participava en una plataforma que fèiem a Figueres amb diferents persones 

de diversos orígens per parlar, tractar de temes de convivència, de problemes, 

necessitats,...la plataforma es diu Plataforma per a la convivència, i està formada per 

gent de tots els orígens que ens ajuntàvem i parlàvem de què necessita la gent, que cal 

perquè hi hagi un bon ambient...La iniciativa va sortir de la gent que treballa al món 

associatiu, que treballen en temes de convivència, de cooperació i gent amb 

coneixements, molt formada”. Des d'una altra dimensió SU011 també sense saber-ho va 

convertir-se en dinamitzadora del territori a través de classes de patchwork al Pirineu 

“Vam començar que era de cinc a set la classe de patchwork. Doncs a les sis i mitja 

una senyora deia: “jo portaré una miqueta d’infusió perquè fa tant de fred”, vale, vale, 

doncs a les sis i mitja paràvem, fèiem la infusioneta allà en un gotet. A la setmana 

següent, era una infusioneta amb una coca: “mira jo avui he portat una coca” i en 

comptes de les sis i mitja paràvem a les sis i quart perquè clar, no ens donava temps. Al 

final era xolís, pa amb tomàquet, formatge, en comptes d’acabar a les sis i mitja eren 
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les cinc i quart i deia: “és que no hem començat ni a fer patchwork”. Ens trobàvem per 

xerrar i berenar (...)”. 

Un altre element que destaca FI011, i que cal tenir en compte, és la importància del 

nivell educatiu i cultural de les persones per a facilitar el seu procés d'integració al 

territori i a les dinàmiques que s'hi donen “una persona amb analfabetisme no podem 

exigir-li molt, les necessitats que té no són culturals, són bàsicament viure, mantenir la 

família i aquestes coses. La formació fa que la gent participi més, més que sentir. Sentir 

no es pot aplicar així, en un sentiment entren moltes variants. Tenir un coneixement de 

la cultura en general facilita molt a la persona a participar, en el municipi, en les 

institucions, els cursos...”. 

 

D'altra banda l'experiència de vehiculació cultural de LLE011 a Lleida està molt lligada 

amb la seva xarxa social “a través de l’Ateneu vaig començar a conèixer també altre 

gent de la ciutat de Lleida. Al cap d’uns anys, més tard de començar aquí a estudiar el 

nivell B, vaig estudiar un any el nivell B, em vaig examinar del nivell B, i el vaig 

aprovar, i l’any següent em vaig apuntar al C (…) la mateixa professora, la Glòria, em 

va proposar impartir classes d’àrab aquí a l’Ateneu. Vaig fer aquesta experiència 

durant tres anys a l’Ateneu a través de la qual vaig començar també a tenir un altre 

cicle. Un altre vincle d’amistat amb gent de la ciutat, d’aquí encara tinc amistat amb 

ells, fins avui en dia (…) la major part dels meus contactes van ser a través de l’Ateneu, 

fins i tot al noranta-sis vaig formar part de la secció de danses (…)”.  

Un dels elements detectats amb major mesura és el vincle de les persones entrevistades 

amb espais d'aprenentatge de la llengua com a plataformes per fer el salt a la 

participació en d'altres iniciatives posteriors, o com a fórmula per desenvolupar-se 

lingüísticament. És un element que veurem remarcat en l'apartat de llengua però en 

SU2011, per exemple, n'explica la seva experiència als anys de recuperació democràtica 

“primer va ser la política, a la política ja es començava a parlar en català, i havies 

d’entendre i quan has d’entendre algo que vols entendre fas l’esforç d’aprendre. Jo mai 

he anat a estudiar català, mai, tot lo que sé de parlar i d’escriure és per la necessitat 

que he tingut d’utilitzar l’idioma. Aleshores per temes de política, els polítics catalans 

parlaven en català, això ja em va agafar a l’institut (...) vaig quedar mica desil·lusionat 
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amb coses de política, i vaig decidir fer-me apolític i aleshores vaig caure en un grup 

de sardanes de rebot, eh? allò que dius caus allà, i la sardana també és molt 

identificativa catalana, la música és, no hi ha cap altre música que jo no conec, cap 

altra música, que sigui com la sardana o molt semblant, i això et posa cada vegada més 

a prop d’aquest món”. 

 

Un últim element comentat és la creació d'entitats de suport a la cultura i a la comunitat 

d'origen. Tant LLE011 com FI011 van participar en la creació de dues entitats en 

aquesta direcció. LLE011 ho explica així “al 2002 es va crear l’associació Magrebeida, 

amb qui vaig estar vinculat durant uns quants anys (…) Es va crear Magrebeida perquè 

hi havia un buit dins de la societat. En el 2002 no n’hi havia cap associació que 

representi a la major comunitat d’immigrants de Lleida, els immigrants marroquins. I 

era una vergonya no, ser una comunitat tant nombrosa sense cap representació, això 

era el factor i la causa perquè es va crear a Lleida”. Al cap d’un temps va desvincular-

se de l’entitat. LLE011 d’altra banda comenta la baixa cultura associativa al Marroc i la 

influència que té aquest fet en el funcionament de les entitats aquí, explica que 

majoritàriament hi ha una idea d'utilitarisme de les entitats “l’associacionisme serveix 

per treure’n alguna cosa directa, directa i urgent. Que hi hagi un benefici urgent, no un 

benefici a llarg terme. No creuen en els beneficis a llarg terme no, han de ser urgents i 

per això no ni participen ni amb associacions, ni AMPA’S, ni venen a actes no, són així. 

I això genera, és una dificultat més, una dificultat més cara la integració”. FI011 

explica, d'altra banda, el tipus d'activitats de revaloració de la cultura amazic que 

impulsa “fem formacions per nanos, cursos d’amazic, d’àrab per a la mainada. A 

l’escola ja fan català i castellà i en horari extraescolar intentem fer això. Després fem 

commemoracions dels amazics, fets històrics, i participem per exemple, fem jornades 

entre entitats, no de Figueres, per exemple de la Garrotxa, jornades d’agermanaments 

entre amazics i catalans i coses així”. 

 

Elements d'identificació territorial 

5. Establiment i assentament territorial 
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Que l'establiment territorial de llarga durada afavoreix la identificació nacional és una 

obvietat. El desenvolupament personal i emocional al territori, la idea de “clavar les 

arrels” a un lloc, és una idea que predomina en els relats biogràfics, com diu ESP011 

“perquè porto tota una vida aquí, m’he casat aquí, he viscut aquí, he començat a 

treballar aquí, i he deixat de treballar aquí”. Les identificacions amb el territori 

esdevenen fortes especialment en la seva dimensió local i de forma més intensa en 

municipis petits que en grans ciutats. La catalanitat s'adopta progressivament a través 

d'elements bàsics de la xarxa social com: el contacte veïnal, les relacions interpersonals 

a través d'altres persones arrelades fortament al territori en el sentit més vivencial, 

l'àmbit associatiu, escolar, esportiu, la qualitat de vida, l'entorn i el territori paisatgístic, 

els espais de formació formal i informal, etc. En tots els casos hem vist com el 

naixement dels fills provoca un important canvi en la percepció de permanència al 

territori, comença a esborrar-se el mite del retorn i apareix la idea d'”aquí és casa 

nostra”, així com les primeres manifestacions d'estrangeritat a la terra d'origen. Els 

vincles de catalanitat s'intensifiquen a través dels fills, els matrimonis mixtos i els néts, 

també el contacte amb la llengua augmenta exponencialment. Les referències 

d'arrelament i identificació més emocionalitzades es donen en les persones que tenen un 

contacte territorial més viu: amb la terra, el paisatge, l'entorn, la natura, etc. com veure a 

continuació. En el cas de SU2011 a través de la cuina catalana i un model d'alimentació 

molt lligat a l'entorn. En el cas de CRE011, la identificació amb el paisatge: el mar, la 

muntanya, treballar la terra, el territori local, la literatura que identifica el territori, etc.  

Ja hem comentat que el pas previ per aquest establiment territorial viscut de manera 

positiva passa en primer lloc per la capacitat de viure amb estabilitat econòmica, laboral 

i d'habitatge. Pel que expliquen els entrevistats el benestar emocional apareix quan 

aquests primers nivells queden resolts d’acord amb les seves perpectives i expectatives 

vitals. És SU2011 i CRE011 qui desenvolupen una reflexió d'identificació més forta 

amb la terra en el seu sentit més literal. SU2011 explica la seva relació amb Surp 

“vindre aquí ha sigut tindre l’oportunitat de poguer conrear, de poguer criar els teus 

animals. Va ser com fer realitat una teoria, que sempre havia tingut: “un bon cuiner no 

pot ser mai un bon cuiner si no coneix l’origen i el preu, no el preu, monetari, sinó el 

preu de fer els aliments”. (…) Aquesta sensació de pertànyer a un lloc l’he tingut aquí i 

jo l’achaco a això a la terra (…) treballo la terra i la treballo amb les mans i estic 

constantment tocant terra i l’oloro amb les mans i això em provoca plaer. Em fa sentir 
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que estic fent algo realment no creatiu, sinó, bàsic i elemental (...) fonamental, per mi 

fonamental, ara. (…) he desenvolupat de manera natural una capacitat de conèixer el 

lloc on vaig a través de la cuina i a través de lo que menjo. (…) ara li dono més valor a 

lo que em dóna aquestes sensacions de la terra, o del bestiar, o de la gent del poble”.  

 

CRE011 explica la seva experiència totalment renovadora de relació amb Catalunya a 

l'anar a viure a Creixell a la vora del mar “per mi va ser un canvi total, un canvi total de 

relació amb el país. Ja no era dins de la ciutat, ja veia claríssim que no es podia, 

encara que la gent ho feia, que sentia ja el català per tot arreu, que a Barcelona no ho 

sentia, ara a fora sí que ho sentia. I em tornava a sentir molt... ja no em volia sentir més 

estranger d’aquesta manera, no? Em sabia greu anar pels llocs parlant el castellà quan 

veia que no era l’idioma del país. (…) durant tot aquest temps l’interès que jo tenia 

amb el mar el mantenia. El mantenia fent windsurf, fent viatges, m’encantava el 

Mediterrani, m’encantaven els vents, la Tramuntana, el Mestral, eren vents que em 

semblaven de somni, amb els cels tan nets, amb una mena d’ambient net, i nítid, i on es 

podien veure milles i milles nàutiques. I a més forts i elementals, eren vents que 

m’excitaven a obrir els ulls i tenia ganes de fer coses, i de moure’m i navegar i això. 

Els vents de marinada, el Garbí, el Llebeig, també, m’encantaven, i em trobava molt a 

gust en aquest ambient del mar Mediterrani, amb els vents amb la llum, sobretot la 

llum, que ve quasi a ser un element més, quasi com un element físic més del paisatge, la 

llum d’un dia d’un bon Mestral o una bona Tramuntana. I tot això, com un procés de 

maduració de la relació amb el mar (…) Llavors vaig fer una barca i vaig començar a 

navegar i al començar a navegar em vaig apropar encara més al paisatge, amb el mar, 

vaig conèixer gent de mar, vaig conèixer pescadors, m’ha interessat molt sempre la 

pesca i els temes de sobrepesca i aquestes coses i, m’agrada molt poder parlar amb 

pescadors d’aquestes coses i veure...estava a més a més amb gent de mar”.  

 

El relat de CRE011 és un relat romàntic carregat d'emoció i d'identificació orgànica 

amb el paisatge. De tots les els relats, el CRE011 i SU2011 expliquen una connexió 

molt forta entre el seu caràcter i el de la terra, un element molt vinculat a la concepció 

més romàntica que havíem reconegut en els model d'identitat catalana. CRE011 
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continua explicant “em va passar una cosa clau per a mi, fa uns, ara ja fa uns quatre 

anys, que ha sigut el fet crític de que jo ara trobo Catalunya com a casa. Ara ja és casa 

meva. Hi havia moltes coses que jo, no sé, que no tenia resoltes amb Catalunya, sempre 

hi havia aquesta connexió amb els paisatges, amb la natura. Havia conegut gent molt, 

molt maca, que m’agradava molt, però hi havia coses que no m’agradaven, en general, 

era que trobava una manca de respecte pel país per part de molta gent a nivell de 

construcció, a nivell de brossa (…) De fet m’agrada més quasi parlar del Mediterrani 

que de Catalunya, i això el Mediterrani occidental és un mar català. Està clar. Per la 

història i la terminologia naval, encara en castellà, moltes paraules venen del català. 

Fins i tot a la Sardenya hi ha una zona que parlen català, i al Rosselló també, que és 

una petita part de la Catalunya Nord on hi ha una petita part tocant al Mediterrani. Jo 

sóc d’aquesta Catalunya, la Catalunya aquesta antiga, la Mediterrània, quan era 

aquest país. Això és el que ha permès reconciliar-me amb el país, totalment. És una 

essència. Encara que he nascut a Gal·les sóc una persona mediterrània i aquí he trobat 

aquesta essència. (…) penso que de mar cap a terra pots conèixer la gent de Catalunya 

d’una altra manera que no arribes a fer si vens de terra a terra. A la muntanya encara 

sí però a la ciutat és impossible. Mira, jo deu anys a Barcelona i no vaig conèixer res 

de Catalunya, res. Del que per a mi és Catalunya, res”. 

 

6. La dimensió urbà/rural com a variable de l'assentament territorial 

Quan vam establir els criteris de selecció dels entrevistats per a les històries de vida, 

vam incoporar la variable territorial amb la voluntat d'observar possibles diferències en 

els elements d'identificació segons el lloc de residència de les persones. En aquest sentit 

podem dir que es destaca de manera preeminent els vincles socials més forts en els 

municipis més petit pel contacte amb els veïns, la proximitat, la confiança, l'ajuda 

mútua, etc que a les ciutats. IG011 ho explica així “el poble és el poble, coneixes el veí, 

el que està més avall, parles, vas passejant per la rambla i más o menos les coneixies, 

no és que coneguis a tothom però vull dir les cares”. També SU011 explica el canvi de 

Barcelona al Pirineu “a Barcelona visites alguna, però aquí, clar i quan te trobes no 

estàs cinc minuts, comparteixes tot el dia, i sobretot al voltant de la taula, de la cuina i 

menjant i, és molt guapo, molt. (...) El meu fill ho troba a faltar. Ell demanava venir cap 

aquí, total que quan va viure aquí disfrutava com un boig i jo sempre li dic: “aquests 
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quatre anys que has estat aquí tan a prop de la natura de la gent de muntanya tan 

àspera i tan dolça a la vegada, això ho tens per a tota la vida, és un regal”. 

 

Aquest element ha resultat ser força determinant en alguns dels casos amb experiències 

vivencials molt fortes lligades al territori com hem vist abans. SU2011 parla de la 

sensació d'arrelament tant diferent que va experimentar “de fet jo a Barcelona tampoc 

tenia la sensació d’estar arrelat (..) jo mai he estat arrelat a Barcelona, he viscut a 

Barcelona, he fet vida a Barcelona hi he tingut els meus fills, però arrelat, arrelat, no. 

Aquí sí, aquí és quan tinc la sensació que he arrelat, aquí sí. I saps per què ho penso? 

Perquè aquí puc connectar amb l’entorn, a Barcelona no connectava amb l’entorn, 

vivia, al voltant de l’entorn. Però aquí sí, aquí m’he sentit arrelat per primera vegada a 

una terra que algú pot dir: “no és la teva”, però sí, sí és la meva. Et fas d’on vols ser i 

no d’on ets, si vols (...) La terra, jo sempre havia volgut venir a viure al Pirineu, (...) 

Cuando haces algo que te llena buscas más, no?, y bueno llegar aquí y empezar a hacer 

algo que nunca había hecho y que me gusta porque me hace sentir que pertenezco al 

lugar, pues me abre la puerta desconocida. Claro, como cocinero que podría aprender 

mucho, claro que sí todavía queda por aprender, pero no tengo ganas de aprender todo 

lo que me falta en cocina; prefiero dedicar mi energía a aprender, a conocer el 

entorno, a aprender a cultivar la tierra, a entender los animales. He encontrado algo 

que está, en pasión, igual que la cocina, aunque no tenga el conocimiento, pero lo 

alcanzaré, es cuestión de tiempo y tal, tal. Es como encontrar un equilibrio entre qué 

hago aquí, he venido a vivir y a trabajar, y sentirme que pertenezco aquí. La única 

manera de sentir que perteneces a la tierra, porque aquí hay tierra, es trabajar la tierra 

y ahí es dónde echas raíces. La tierra, trabajar la tierra, conocer la tierra, vivir en la 

tierra y de la tierra te hace echar raíces, sino a mí no, por eso no eche raíces en 

Barcelona, porque no vivía y nada más, pero aquí sí. Pueden contar mil historias, 

puedes estudiar historia, te lo puede explicar el catedrático que tú quieras, lo asumes 

porque es conocimiento académico; en el momento que tu coges la azada, empiezas a 

sudar y a dolerte los huesos porque trabajas la tierra dices: “ahora que vengan a 

quitarme este trozo, que venga alguien, que alguien se atreva a quitarme este trozo”. 

Este es el valor de la tierra porque estas pegado a ella, vives de y por ella, sinó no tiene 

mayor apego. La gente que no lo vive pues no puede, como yo hace veinte años que 
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venía mi padre y decía este hombre está todo el día cuidando ovejas; pero si yo 

pudiera, el problema es que no tengo más tierra pero sino, tiempo al tiempo, a lo mejor 

algún día podemos. Ahora mi objetivo es poder combinar parte de cuina y turismo de lo 

que vivimos y es lo que conocemos bien, con la parte de agricultura y ganadería; no 

sólo como forma de ganarnos la vida sino como forma de vida, para sentirnos 

realmente dentro del lugar”.  

 

CRE011 explica també la seva identificació amb el territori i la proximitat amb la gent 

en el medi rural “amb el coneixement del terreny català, em va agradar el país a nivell 

físic, a nivell geològic, a nivell mineral, em va agradar molt, molt, molt, molt, els 

boscos, la muntanya, el pla, els pobles, el color de la pedra, el color del cel. No sé, amb 

tot això dins el paisatge em trobava a casa, i això per a mi ha sigut una de les coses 

més importants per mi. Encara que no estava dins, no em trobava, no em sentia del país 

de cap altra manera, no? Era de Barcelona però, érem gent de Barcelona d’un barri, 

érem castellà parlants, no havia gens de contacte amb la llengua catalana, gens i no 

l’entenia ni res, però tampoc l’escoltava. (...) Dins un Parc, dins un poble, amb la gent 

del poble, era un altre món, no? Gent pagès, gent de muntanya, un tipus de gent que 

fins aquell moment no havia conegut, i la veritat és que em va agradar molt. Molt. Molt 

la vida del poble, la vida del pagès, i com que jo ja em trobava molt del país a nivell 

físic perquè m’identificava molt amb el paisatge, ja em començava a identificar més 

amb les persones també. M’interessava pel camp, per l’agricultura, pels animals, per la 

natura, parlava amb la gent i... clar, els bombers és fàcil que estan interessats i 

preocupat pel bosc, en la natura i em va agradar i a més a més vaig aprendre a parlar, 

perquè parlava tots els dies en català”. 

 

Elements d'identificació cultural 

 

7. Elements culturals d'identificació 
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En l'àmbit cultural, a banda de la qüestió específicament lingüística, els entrevistats 

assenyalen que a Catalunya senten que existeix una valoració social associada a la 

catalanitat en que la tradició i els elements propis de la cultura tradicional, són un valor 

positiu per al manteniment de les tradicions i la identitat. IG011 i la seva dona ens 

expliquen aquesta percepció “a mi me gusta mucho la cultura y que son gente que les 

gusta mucho mantener, no, mantener las tradiciones sí però això són condicions de tot 

arreu, de tot Espanya, pero aquí cuidan mucho (...) evidentment als llocs, el teu entorn 

té una influència, les persones evidentment, però tothom té un moment que defensa la 

seva identitat. (...) Yo creo que para integrarnos también tuvimos varias cosas, varios 

puntos a favor nuestro no, de que primero en esa época no se encontraba en el mercado 

no encontrabas alimentos de tu país, la música tampoco (...)”. Un dels fills d’IG011 

explica al seu parè sobre la relació cultural que viuen en l'àmbit privat i en l'esfera 

pública “a casa no hem deixat de ser colombians, sí som catalans, no deixem de ser 

colombians en tema quan per les festes, amb lo que fem dins de casa, el menjar que es 

menja als caps de setmana. Nosaltres mantenim moltes coses d’allà; però un cop surts 

de casa i has de viure la vida (...) jo fora al carrer sóc un català i haig de viure com un 

català per molt que jo digui que mmm... que sóc colombià”. SU011 explica els seus 

vincles amb la cultura rural i l'experiència i coneixements vinculats als sabers del 

Pirineu, amb el manteniment de les tradicions i les pràctiques arrelades al territori a 

través del projecte Grípia, i a la possibilitat de cohesió social que ofereix trobar espais 

de relació entre els veïns a través de les festes populars o noves costums de reunió “ara 

el que estem fent, portem dos anys només fent-lo, és una proposta que vam fer nosaltres 

precisament, de fer una arrossada a l’agost, quasi cap a finals d’agost, fem dues o tres 

paelles diferents, les fa el Mariano amb la col·laboració de qui vulgui. Muntem una 

taula, pel poble, eh, només, és per la gent del poble i els que estiguin en aquell moment. 

I també ho passem molt bé. I a l’estiu fem cinema a la fresca també. Lloguem un 

projector i la pantalla o la fabriquem amb llençols, etc.”  

 

O GI011 que des d'una altra dimensió ben diferent d'experiències, fa una valoració 

cultural en termes de benestar i de qualitat de vida a Girona “m'agrada moltíssim la 

muntanya m’agrada, la platja també, la qualitat de vida aquí és ideal, no plou mai que 

a l’estiu fa calor i sol, a mi m’encanta això, el menjar... lo important del menjar per a 



 77 

la integració”. COLL011 estableix similituds culturals a les d'origen i als elements de 

caracterologia adjudicada a Catalunya “són costums, la forma de menjar, les veig més 

tirant a... la forma de Polònia, la forma de ser, també. Nosaltres som bastants... 

garrepes! (fa una rialla), com els catalans! És que tenim fama. Sí o no?!. No et dic de 

mala fe, veig coses comunes i són bones. Estalviar no és una cosa mala, entens? Mira 

el meu marit em diu: “és que tu, tu ets més com una catalana!” en el sentit aquest. 

Perquè ell sap com és la gent d’aquí i troba una polonesa que hauria de ser, potser 

diferent i que no, entens? (...) Són treballadors, són responsables... tenen, valoren 

moltíssim la seva tradició, la tradició, la llengua, cultiven tot allò. Són més... més...com 

ho diria... patriotes. Jo ho veig així, saps? No sé. Crec que això és el primer que veig en 

els catalans. Valoren molt el seu lloc, la seva terra, la seva llengua. Després ja et 

trobes de tot però, generalment, quan veig aquí al poble, això ho valoren moltíssim”.  

 

LLE011 explica la seva experiència de revaloració cultural lingüística que va fer amb 

l'àrab, la seva llengua d'origen, després de conèixer la realitat catalana “hi ha gran part 

de la gent que se senten bé de parlar un idioma occidental, el francès en tots els casos 

(...) i això ens està fent perdre també la nostra llengua, no? Que és la llengua del 

carrer, que és el dialecte, el dialecte marroquí perquè està molt barrejat sobretot de la 

part de gent jove i no tant jove, gent que ja ha passat per l’escola i que actualment 

deuen de tenir fins als quaranta, cinquanta anys i utilitzen molt el francès, és un símbol, 

per a ells (...) de que és una persona cultivada, és una persona no endarrerida en el seu 

pensament; tot i que a mi no em fa gràcia, sobretot des de vaig començar a viure aquí a 

Catalunya i veure l’estima que té la gent a la seva pròpia llengua, això m’ha fet 

reaccionar una mica. Jo quan vaig al Marroc tot i que sé parlar francès, però no em 

dóna la gana, no m’agrada, m’agrada la nostra, la llengua oficial del país i que és el 

sentiment que et poden transmetre de que allò, jo sóc algo més”. 

 

SU2011 fa una associació molt emocional lligada a la identificació cultural, referenciant 

la llengua però especialment a través de la cultura culinària i el “caràcter” català “al 

principi suposo que es de manera inconsciente, es ahora cuando recuerdo, és ara quan 

recordo que hòstia, eran catalanes, o si no eren catalanes portaven ja tant de temps 
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aquí que havien assolit la forma de ser catalana i aleshores et transmetien la forma de 

ser del català. Com jo ara jo (...) jo sóc de Saragossa però jo sóc català, em sento 

català, per què? Perquè m’he educat a Catalunya, he viscut i m’agrada molt Catalunya 

i visc com es viu a Catalunya. Jo he viatjat per molts puestos, i no es viu en totes les 

comunitats com es viu a Catalunya, no es viu igual. I per això puc dir que sóc català, 

visc com pensen els catalans no com els andalusos, ni com els manyos, com els vascos, 

ni els gallegos; tenen una altra manera d’entendre les coses, el funcionament de la vida 

i pensen d’una altra manera. Jo per això em sento català, però no va ser una cosa de, 

no era escollir perquè fossin catalans, escollia en el que jo em sentia còmodo, on em 

sentia respectat, on podia aprendre (…) penso que és la única manera de poguer 

gaudir d’un país, és ficant-te dintre la gent, intentar ser com ells però amb respecte (…) 

Una, és la llengua, la llengua diu molt, primer perquè és l’element amb el que la gent 

es comunica més fàcilment, primer això. Segon, perquè hi ha molta història escrita en 

català; i en el món de la cuina els primers referents de llibres són en català, aleshores 

això et referma més que abans de ser la Catalunya moderna hi havia una Catalunya 

antiga.  

Bueno quan descobreixes la cuina catalana de l’edat mitjana, t’interessa la vida de 

l’edat mitjana dels catalans, i això et comença a pessigollar, pessigollar i al final 

arribes a la conclusió de que realment no és un tros de terra aïllat amb quatre cosetes 

característiques que fan que sigui un poblet. No, és un poble o una nació, un grup de 

gent suficientment gran i amb entitat pròpia per dir que és un país. La literatura i la 

història escrita, la manera de menjar, això és que tot va lligat a l’alimentació, perquè 

és lo que em dedico i és a lo que he dedicat molts esforços. La manera de menjar de 

Catalunya es menja molt diferent que a la resta d’Espanya de molt, de llarg. La manera 

amb la que es cuina, els condiments tot, tot, i no ve d’ara, ve de lluny del mateix origen 

de Catalunya i de la barreja de pobles amb els que ha conviscut el poble català. Si vas 

a la península, a Itàlia, allà on van els catalans deixen empremta i d’on venen porten 

coses i això és Catalunya. Som una gent molt oberta, encara que la gent digui que som 

molt tancats, els catalans són oberts sí. Potser són tancats en les relacions personals, 

però són oberts en les relacions comercials, això al final fa que siguin oberts, perquè el 

català això de que la pela és la pela, sí; el català pot ser molt tancat però per una 

relació comercial s’obre. Si després d’aquesta relació comercial hi ha una relació 

humana trobes amistat, sinó s’ha acabat la relació i punt. El català en sí no és tancat, 
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és obert, el que passa és que és reservat, és previngut, és prudent però d’això a dir que 

és tancat, no”. 

 

La percepció d'identificació amb el territori i estrangeritat en la terra d'origen també 

s'explica per algunes persones entrevistades, CRE011 comentava “ja me n’adonava que 

estava visquent d’una altra manera aquí, em trobava molt més a casa. De fet ja que 

portaria 12 o 15 anys aquí quan tornava a Anglaterra em sentia molt més estranger a 

Anglaterra que no pas aquí, saps? Feia coses a Anglaterra que la gent deia, però 

aquest d’on ha sortit? Se m’havia oblidat una mica els costums, de les maneres de fer 

les coses, i encara que parlés bastant bé l’anglès, em comportava com un estranger que 

no entenia res, no? Però de fet ha sigut curiós, de no tenir aquí amics anglesos, de no 

fer servir massa la llengua anglesa se m’ha quedat un anglès dels anys 80. (…) Jo tinc 

com anglès antic, sóc com una autèntica relíquia dels anys 80”. CRE011 fa una 

valorització cultural en termes patrimonials d'identificació amb els microterritoris, i 

expressa la percepció de que hi ha una manca de cultura ambientalista i de protecció del 

territori “trobava a faltar que la gent pensés una mica més en coses que no fossin tirar 

endavant a nivell material (...) a través de la vela tradicional també coneixes una part 

important de com era la cultura i la història catalana, encara que ha estat molt deixat 

el tema del patrimoni marítim, molt, molt deixat. Però mitjançant estudiar-ho una mica, 

també trobo molta connexió. I també moltes claus del caràcter català. (…) Hi ha una 

relació entre aquest paisatge i la gent (…) una de les coses que aquí penso que no hi 

havia, era la nostàlgia per lo antic. Perquè tot el que aquí era antic, aquí es veia com a 

vell i les coses velles es llençaven no tenien més valor (...) També, aquí s’ha de dir que 

he trobat l’arquitectura més lletja que he vist mai. Hi ha aquesta petita dualitat, no?”. 

 

En el relat de vida de CRE011 hi ha una identificació molt forta amb la literatura d'en 

Josep Pla que explica de manera molt intensa “un senyor que conec em va passar un 

llibre, Cinc Històries de Mar, de Josep Pla, i vaig començar a llegir Pla i va ser una 

experiència molt, molt maca, perquè vaig trobar un llenguatge molt, molt, molt ric, 

preciós que a més a més em parlava a mi de coses que jo ja havia experimentat. 

Parlava de les aigües de Cap de Creus, parlava de les aigües pètries, quiets, quasi 
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mineral, reflexions que quasi jo ja havia fet, jo ja havia estat allí, jo ja havia vist aigües 

pètries també. I Pla parlava així, parlava molt de mar i em va encantar. El fet de 

descobrir Josep Pla em va fer trobar totalment el país. Ha sigut mitjançant la literatura 

d’en Pla que he acabat de sentir que sóc d’aquí per la connexió que jo tenia amb les 

seves paraules. (…) per a conèixer-se a un mateix s’ha de conèixer el país, o un mateix 

es coneix coneixent el país. I això precisament trobava que era una mica, el que a mi 

em va passar. Coneixent el país de Catalunya, coneixent la literatura d’en Pla, m’hi 

havia trobat com a casa. Ara sento que porto molt, molt la cultura catalana. És una 

cultura que estimo moltíssim, que sento molt a prop i que està en el cada dia de com 

visc jo. Segueixo interessat pels mateixos temes, pel mar, tinc molts amics de muntanya, 

molt de mar i m’he trobat moltes vegades en situacions que he pensat que és difícil que 

un estranger arribi a aquests moments, varis moments he pensat: “ara estic al cor de la 

cultura catalana i quina sort que tinc perquè molta gent no arriben mai, mai fins aquí” 

(…) després he començat a llegir molt Verdaguer, el Canigó i allà he trobat moltíssim 

riquesa en el llenguatge. Una riquesa que no es veu el dia a dia. Aquesta part era la 

part que més m’ha sorprès d’aquí, que hi havia aquesta riquesa literària que no es veia 

al dia a dia, i és el que m’ha agradat més trobar (...) he estat durant molt temps pensant 

en fer un escrit per reunir tot això. De fet, vaig fer un viatge per tota la costa catalana 

amb el meu vaixell petit, des del Delta de l’Ebre fins a França, França clar, per mi 

encara és Catalunya, i també tot a vela i a rem, sense motor i això, i he trobat que 

venint a Catalunya des del mar, o sigui arribant a Catalunya des del mar entres 

directament a la gent. Tens una via totalment oberta”. 

I un últim tipus d'identificació cultural per proximitat a la d'origen, és la que ens explica 

FI011. Expressa el fet que sent una forta relació entre el poble amazig i el català per la 

proximitat de la realitat dels dos pobles, comenta que aquesta proximitat l'ha 

predisposat en la seva relació amb la cultura catalana. En l'apartat d'entrevistes a agents 

públics és un element que també es comenta amb la Salwa El Gharbi. FI011 diu “hi ha 

una similitud entre el meu país d’origen i on em trobo ara. Això jo crec que dóna una 

certa facilitat a tot arreu per arrelar-te al país, ha fet sentir-me més identificat amb 

Catalunya (...) Són cultures sense Estat... sense Estat, i això ja ho resumeix tot, lo altre 

ja queda en segon lloc”. 

 



 81 

8. Percepcions i vincles lingüístics 

El primer vincle lingüístic amb el català de les persones nouvingudes es dóna als llocs 

de treball i és correlatiu a l'ús que se n'hi fa. Segons el context urbà/rural també 

s'assenyalen diferències significatives en l'ús social del català. Tots els entrevistat parlen 

extensament de la llengua com un element central de catalanitat. La llengua esdevé 

l'element més comentat tant d’integració com de reconeixement social: hi ha la 

percepció compartida del català com a element determinant d'integració, recepció i 

contacte. Algunes entrevistes destaquen el fet que el domini lingüístic i l'ús social del 

català no esdevé l'element determinant de catalanitat tot i que n'és un element de vincle i 

identificació molt important comentat en totes les històries de vida. En segon lloc es 

parla de la predisposició personal com a eina bàsica d'aquest aprenentatge (especialment 

en el context actual on les possibilitats que ofereixen els mitjans de comunicació i la 

globalització permeten de manera més fàcil no fer l'esforç d'optar per productes en 

català). El paper de les eines de normalització, els cursos de català, les campanyes de 

normalització i les parelles lingüístiques són alguns dels exemples citats, així com la 

importància de l'entorn i el contacte veïnal amb la llengua. Es destaca per part de les 

persones vingudes en aquests últims quinze anys, la percepció que hi ha part de la 

immigració, que identifiquen d'origen espanyol, que no ha fet un esforç lingüístic amb 

el català com han fet en la seu cas. Al mateix temps hi ha també la percepció, força 

majoritària, que, a dia d'avui, a pesar que existeixen més espais que mai per aprendre la 

llengua, per contra, s'ha produït una disminució del català com a llengua d'ús social 

entre la mateixa població identificada com a autòctona. També es comenta com 

inicialment les persones volen aprendre castellà i el català s'apren després, en aquest 

sentit es fa una valoració de l'aprenentatge lingüístic del castellà i del català d’acord 

amb un càlcul racional individual de beneficis. Per la diversitat d'idees que apareixen, 

desenvoluparem un breu resum dels comentaris de tots els relats de vida per la seva 

significació i interès, d’acord amb les diferents casuístiques que es donen en les 

experiències personals. 

 

IG011 comença explicant el seu vincle amb la llengua a la feina “a les feines, jo sempre 

he treballat en empreses catalanes i doncs el català és més; no mai m’han posat pegues 

mai m’han dit has de parlar català o no mai mai, però això s’ha anat donant” o 
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LLE011 “si m’he esforçat a parlar català és gràcies al fet de conèixer gent al futbol, al 

futbol només parlaven català, a la universitat també, a la universitat a distància de 

Cervera també parlava amb gent en català. Al carrer, a la ciutat doncs parlava en 

català”. SU2011 explica que va començar tard a parlar en català, principalment, quan 

exercia de professor i es va començar a parlar en català a les aules “com que molts 

alumnes parlaven en català, per una qüestió de cortesia jo havia de parlar-los en 

català o contestar-los en català. I aleshores vaig començar, primerament amb molt 

d’apuro, perquè em donava molta vergonya, per exemple, dir que em sentia del país i 

no parlar català bé. després d’uns anys molta gent quan ja la immersió lingüística 

estava ja ben assolida molts nanos no escrivien en castellà, escrivien en català, clar i 

havia de contestar-los i havia d’escriure’ls en català (…) I això és lo que va acabar de 

definir això que cada vegada et sents més del país. Quan entens, parles, escrius, vius, 

llegeixes, entens és que al final no hi ha més, ets català i ja està. (…) lo bo és que aquí, 

la gent de fora no té necessitat de fer un esforç per adaptar-se, els és molt fàcil, és que 

la societat catalana, per això et dic que no és tancada perquè no t’obliga a res, no 

t’obliga a res”. També CRE011 al treballar d'agent rural veia que la major part de les 

persones dels municipis on passava eren catalanoparlants a diferència del que havia 

viscut a Barcelona “Em feia moltíssima il·lusió i em vaig bolcar en aquesta feina. I clar 

per fer aquesta feina havia d’aprendre català. De fet, vaig fer l’oposició pels bombers 

de la Generalitat de l’any 99 i vaig aprendre català perquè havia de fer un examen de 

català allà. No em va costar gens aprendre’l, gens. Va ser decidir i en tres mesos ja el 

parlava, i l’examen no em va costar res”. BAD011 també volia aprendre la llengua a 

través del seu espai de treball “com que treballava a una oficina de comerç, jo li deia al 

comptable que em parlés en català perquè el volia aprendre, perquè clar jo estava aquí 

i necessitava integrar-me encara més, perquè em trobava molt a gust i no he tingut una 

educació, una formació cara l’escola perquè llavorens no hi havia ni assignatura en 

català (...) entre la faena, l’associació de veïns que anava per fer cursos i intentar; clar 

perquè pensa que tota la meva família és castellana, en el barri on vivia també casi bé 

castellans (...) penso que en això consisteix la cultura, més que tenir estudis o tenir 

carrera és adaptar-te a la forma de procedir d’una nació o d’un poble, d’on estiguis. ” 

LLE2011 també explica els seus primers contactes lingüístics a través de la feina i com 

les companyes de feina l'ajudaven a l'hora d'aprendre el vocabulari bàsic de la sabateria 

on treballava, o el cas de GI011 a la Universitat de Girona. 
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Tanmateix la dona d’IG011 té una percepció diferent en relació a la llengua, en el seu 

entorn laboral a l'hospital d'Igualada comentava que no es feia present la llengua amb la 

intensitat que la vivia el seu marit “empecé yo poco a poco a hablar catalán cuando 

venía gente mayor de pueblos, muchos viejitos así muy muy catalanes pues algo, pero 

yo no creo que el catalán... a ver, pienso que es muy importante que se hable el catalán 

si aquí se habla en catalán, pero claro en Barcelona por ejemplo se habla catalán y se 

habla castellano” Al mateix temps veu en el factor lingüístic un impediment per a les 

persones ara nouvingudes, “yo voy a Caritas y doy clases de castellano a los 

magrebíes, sabes es un voluntariado que hago y a ellos les interesa más hablar 

castellano que catalán (...) a mi por ejemplo me sabe mal que una persona que no hable 

catalán pues sea rechazada, que necesita trabajar y porque no hable catalán no. (...) Te 

puedes sentir muy catalán hablando o no hablando catalán, claro y no tiene nada que 

ver. (...) Hay muchísima gente nacida aquí que no tiene ni idea de hablar catalán sí 

también (...) no es determinante el idioma, esto es lo que te decía antes del idioma, el 

porqué no se habla más catalán, porque no es determinante, tiene influencias y 

muchísimas, muchísimas desde sentirte más integrado”. En el tema escolar afegeix en 

relació a l'ús del castellà per part dels professors “actualmente me imagino que también 

necesitaran que hablen castellano porque con tanta inmigración pues que hacen con 

los niños que no hablen catalán. Poco a poco se irán integrando pero se tienen que 

comunicar con ellos de alguna manera”. 

 

La importància de l'entorn familiar en el domini lingüític també és un espai de canvis 

comentat. IG011 va establir des d'un bon principi una relació lingüística amb els seus 

fills en català. LLE2011 explica que va començar a parlar català amb el naixement del 

seu primer fill, i BAD011 comenta lo important que va ser que els seus fills anessin a 

una escola catalana per ajudar-los a ells a llençar-se en l'ús de l'idioma i, al mateix 

temps, com ha vist que amics castellanoparlants que no havien fet un canvi com el seu 

arran dels seus fills, han començat a parlar català, fins i tot a estudiar-lo, amb el 

naixement dels néts i el fet que els nens els parlin amb català. LLE2011 explica aquesta 

situació amb el seu pare “bueno mon pare era d’aquestos una mica de “estos 

catalanes...” él estaba aquí, trabajaba i perquè treballava guanyava diners. Jo recordo 



 84 

que quan va néixer l’Eduard lo primer que quan anàvem a casa deia: ya viene el 

catalán, ell era del Real Madrid i l’Eduard li deia que ell era del Barça, i tenien unes 

pelees (...) quan portava a l’Eduard i parlàvem en català: anda hijo que nome entero de 

nada porqué no lo llegó a entender del todo. Recordaré sempre que li deia el catalán. 

(...) ma mare no l’entenia, comprava i confiava en la gent perquè ella agafava les coses 

que necessitava però li parlaven en català, no tothom, però és que a ella li va costar, li 

costa perquè no l’entén del tot i fa quaranta anys que està aquí. És que clar una 

persona mayor és diferent”. SU011 també parla en català amb el seu fill i comenta una 

anècdota també vinculada amb la seva mare i els néts que té “a la meva mare sí que li 

va costar adaptar-se aquí, sí, sí, a ella sí. Jo crec que, perquè estem tots aquí, sinó ella 

tornaria. De fet ella ara està una temporada allà i tornarà perquè estem aquí i ara tots 

els néts són catalans. A ella li fa molta gràcia, això, perquè la meva mare no ha parlat 

mai el català, no ha pogut mai, l’entén tot, però no s’ha deixat soltar, mai. I fa molta 

gràcia quan els néts, que són petits, li parlen en català, no?” 

 

IG011 i la seva parella comparteixen la idea que és difícil parlar el català perquè el 

castellà és perfectament entès a Catalunya i això no demana de fer cap esforç lingüístic, 

diu “per la senzilla raó que tothom t’entén en castellà. I quan la gent sap que tu no ets 

català et parlen en castellà, molta gent, a mi encara hi ha gent que em parla en castellà 

i no canviaran mai”. La manca de pedagogia activa en l'ús de la llengua és una altra de 

les percepcions més àmpliament compartides. Es creu que els catalans tenen una 

tendència excessiva a canviar d'idioma i això, per contra, ajuda poc al desenvolupament 

lingüístic. LLE011 diu “jo crec que el pas de la gent autòctona és molt més important 

que el nostre”. El canvi lingüístic al castellà es dóna quan hi ha percepció d'estrangeritat 

en l'altre, la parella de IG011 també ho comenta “cuando la gente ve que tú te cuesta 

hablar catalán automáticamente te hablan en castellano. Esta es una de las grandes 

dificultades, si todo el mundo hablará en catalán i no más catalán el noventa por ciento 

de los extranjeros hablaríamos en catalán. Pero como sabes que te puedes expresar...”. 

COLL011 també explica una anècdota en aquest sentit “l’altre dia em truquen de 

l’institut de Martorell i la noia mexplica que he de presentar-me i presentar uns 

papers... i em diu: “si vols parlem en castellà!” i jo li dic: “no, no cal”. Jo li explico en 

català i a més segur que m’entén, i si no m’entén ja canviarà al castellà, però em diu de 
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cop i volta: “si vols canviem i parlem castellà”, i jo: “no, no cal” (...) He trobat 

poquíssima gent que parla català dels estrangers que viuen aquí, de veritat, poquíssima 

gent”, ESP2011 també en té la percepció “abans sí que es parlava més català però ara 

la gent que es queda sí que és catalanoparlant però són d’origen castellà i entre ells es 

dirigeixen en castellà, llavors això fa perdre molt. (...) la gent catalana que et parla en 

castellà. Això a mi m’emprenyava al començament perquè el Marc (el professor del 

Consorci de Normalització Lingüística) ens deia sempre: “heu de parlar en català” 

però jo deia que la gent quan els demano una cosa em responen en castellà, i ell deia: 

“tu no els facis cas, tu contesta en català” i això faig. Però això sí que em passava, hi 

ha aquell xip que la gent et veu diferent i canvien al castellà”.  

 

Hi ha tanmateix una percepció majoritària de que existeix una valoració positiva per 

part de la població catalanoparlant amb les persones d'origen estranger que utilitzen el 

català, és una percepció reiterada a les entrevistes. LLE011 ho explica “aquí te n’adones 

que a Catalunya, a diferència d’altres llocs m’imagino, com a mínim a diferència 

d’Espanya, que la llengua integra. El castellà no crec que t’integraria, no tant, si estàs 

vivint a León o a Valladolid. Però el català aquí, i més a la meva època no, ara igual la 

gent ja s’anirà acostumant gràcies als nostres fills, ja serà una cosa normal i això 

perquè et dic que serà una cosa normal? A mi, jo me’n recordo, que quan feia quatre 

cinc anys i em preguntaven, parlava català. I em preguntaven: “quants anys portes 

aquí?” “Quatre o tres” “ah si?”, doncs una gran alegria, una gran satisfacció. Però 

ara quan te pregunten i dius vint... ah claro no, fins i tot diuen: “és que no, tan bé no 

parles, tan bé perquè amb vint anys...”. La veritat és que la gent t’ho diu i a més a més 

tu ho notes”.  

 

COL011 també ho comenta com a percepció molt forta “després d’estar un temps aquí 

vaig veure que... aquí la llengua materna, el català, és molt, molt, conservada. La gent 

valora molt, és molt important (...) quan vaig veure que em podia quedar a viure aquí 

vaig pensar, “no em quedaré només amb el castellà” (...) al poble mateix no en feien, 

llavors vaig anar a Esparreguera. Allà vaig començar a fer català. Això fa sis anys. (...) 

Al principi em defensava més en castellà, a més, la meva família, la família de part del 
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meu marit, és castellanoparlant, ells no són catalans, llavors jo... em sentia millor per 

entendre’ns el parlar el castellà, el més lògic era que parléssim en castellà. A més ells 

no parlen català. És una cosa que... m’entens? El meu marit parla català a la seva 

feina però nosaltres com que ens vam conèixer parlant castellà ara ens costa. Amb les 

nenes és diferent perquè arriben del col·legi, comencen a parlar català (...) saps que 

vaig trobar? Que et tracten una mica diferent, i això m’ho ha dit molta gent. Em diuen: 

“tu ja no ets estrangera”, i això em fa gràcia. Perquè molta gent castellaparlant, 

arriben aquí i són emigrants com jo, i no s’atreveixen a parlar en català, saps? i això 

també ho veig molt estrany perquè, ets tu que arribes aquí, no? i tu has d’adaptar-te a 

la seva manera (..) Després a la feina també t’ajuden moltíssim, a la feina també volen 

que parlis català i si veuen que arribes i et fan una entrevista en català ja sembla 

diferent. Són coses que tenen importància, hi influeixen moltes coses, saps? (...) vaig 

començar a estudiar català em vaig apuntar al programa aquest de voluntaris 

lingüístics i això també m’ha ajudat bastant”.  

ESP2011 explica la seva experiència “el meu marit em deia: “quan vinguis a 

Catalunya has d’aprendre el català, perquè la gent allí li agrada que es parli català 

(...) D’allí vaig començar a estudiar i mira...vaig treure’m el nivell C. Per això vaig 

trobar la feina també, bé, que és la feina que estic ara, a la que estic des que vaig 

estudiar el català. Ho vaig fer per qüestions familiars perquè a casa parlen català, els 

meus sogres parlen català de tota la vida. El meu sogre diu que el castellà no el sap, 

que no l’entén. Després vaig veure que si parles català, la gent catalana et tracta 

millor, els agrada més que si tu parles castellà, et parlen en castellà però prefereixen 

que els parlis en la seva llengua”. 

 

I SU011 que valora positivament aprendre la llengua com a senyal d'intregació “vaig 

començar a estudiar per ser auxiliar de geriatria (...) com que la residència, clar, tots 

els avis són catalans. (...) que encara el català és desconfiat, si nota que tu no ets 

d’aquí, no vull dir un tracte dolent, o diferent o marginal, no, però és de fora, no? i si 

parles en català és una altra cosa: “ostres, aquesta és d’aquí és de les nostres, ens 

entendrem molt bé”. Sí que es nota aquesta diferència, sí. Però a mi m’agrada que es 

noti aquesta diferència perquè et fa esforçar-te una mica més. Sí, encara has de fer una 

mica més d’esforç per ser més d’aquí. Si te fan veure que estàs visquent aquí però que 
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encara ets de fora, no, no, jo no sóc de fora, sóc d’aquí, jo parlo català, jo sóc 

catalana, sóc de fora però sóc d’aquí. T’esforces una mica més, i jo, ara ho faig jo. Jo 

sóc de fora i quan algú em parla castellà i jo sé que aquella persona sap parlar en 

català, li parlo en català”.  

 

A l'escola, en l'ús social del català per part dels joves, i al carrer en general, es percep 

una menor presència del català, una idea que es repeteix en diverses entrevistes, 

LLE011 explica el cas dels seus nens a l'escola “el petit ara ha començat a aprendre el 

català. M’estranya una mica perquè ell té tres anys, aquest any ha començat a P3, però 

em ve a casa amb un llenguatge més castellà que no pas català i quan parlo amb la 

seva “senyo” diu “és que nosaltres li parlem català, però clar a la seva classe la 

meitat, el cinquanta per cent o més parlen castellà”. Això no va passar amb l’altre, el 

gran tenia més catalanoparlants que no castellanoparlants”. LLE2011 també creu que 

l'ús social del català al carrer a disminuït i ho percep en els comerços locals “malgrat 

ara es digui més que mai que es parla català” diu. També ESP2011 té aquesta 

percepció al carrer “sento molt parlar el castellà pel carrer, els nens, a les escoles, 

sento moltíssim el castellà. Això que diuen que s’està desplaçant és veritat perquè el dia 

a dia veus que si no es fa alguna cosa el català perd terreny. Potser en els pobles no 

però aquí és complicat. I la gent que ve ho té fotut perquè si ha de treballar i estudiar 

(...) hi ha molta gent que va venir de fora i ja té fills que són nascuts aquí i no parlen el 

català”. BAD011 diu que creu que hi ha un canvi generacional en aquest sentit “s’ha 

perdut una mica crec perquè el jovent encara que sigui, és que hi ha un pasotismo, hi 

ha una ola de pasotismo perquè ara el jovent, estic parlant de dotze, quinze o setze anys 

que encara que sigui de pares catalans veus que estan practicant el castellà (...) ara 

donen moltes oportunitats per aprendre, i a mi em fa ràbia a vegades de gent així de la 

meva generació, inclús més joves que no s’aprofiti d’aquesta avantatge”. Aquesta 

percepció de majors oportunitat d'aprendre la llengua la comparteixen ESP011 i FI011. 

 

En ESP011 explica que sempre ha parlat en castellà malgrat entenguès el català des de 

petit, explica que amb la seva dona per exemple sempre s'ha dirigit amb castellà tot i 

que ella és catalanoparlant. Com en moltes famílies, en l'ús de la llengua entre pares i 
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fills hi ha canvis de registre. La parella de ESP011 considera que les dinàmiques 

lingüístiques que van viure de petits amb el franquisme va calar en la manera de 

comportar-se amb la llengua, i trencar amb aquests canvis lingüístics, diu que els costa 

molt. Tanmateix el cas de ESP011 és un cas “peculiar”, comença a assistir a classes de 

català de ben adult per interès personal “jo encara estava treballant, anava de matins i a 

la tarda anava allà a Abrera, als noranta, 1990 o per ahi. Vaig fer el curset de gran. 

Després vai començar aquí porque jo, haber, jo havia tingut com una cosa per fer, 

como plaer, diguem, llavorens ja havíem acabat de treballar, no? I m’hi podia dedicar 

a gust, com no lo hai tingut mai com a necessitat, pos ahora era como, com se diu? 

Com a satisfacció pròpia o... com un plaer”. ESP011 quan es jubila s'apunta a les 

parelles lingüístiques amb la seva dona, per tant, la seva parella adopta el rol de parella 

lingüística “durant tot el dia jo ara li parlo més català” explica la seva dona. ESP011 

però creu que l'ús del català no té res a veure amb una major o menor integració, diu “jo 

crec que me sentiria igual, igual idèntic, lo que passa que clar, aquí és a on està la 

diferència de que los demés te rebin a ti, i aquesta és la diferència, però en el meu 

sentiment jo penso que no hi ha la diferència. Ara sí que lo sé, que los demés si que em 

reben de diferent forma si parlo castellà o parlo català. Más claro aigua”. 

 

9. Percepcions de conflicte polític 

Hi ha un element interessant en relació als elements més polítics vinculats a la identitat. 

Cap dels entrevistats viu la seva identitat a través d'un argumentari polític. Més aviat 

apareix un cert rebuig a vincular cap dels seus comentaris a un sentit nacionalista o 

políticament definit. SU2011 diu “jo no sóc català d’aquestos que veu Catalunya com 

per mi, jo sóc català perquè és un sentiment de manera de ser, de pertànyer a un grup 

que pensa o viu d’una determinada manera la vida i t’agrada i et sents còmode i t’han 

ensenyat d’aquesta manera i hi convius i estàs bé. Jo no sóc nacionalista de res, ni 

d’Espanya, ni del món, ni de Surp, ni res, amb això sí que, l’únic que on estic bé 

m’agrada donar-ho tot”. Tanmateix la percepció d'un conflicte Catalunya-Espanya és 

manifestat de manera recurrent. Es referencien diferencies identitàries i es manifesta 

una percepció de lligams entre catalanitat i vincles amb el discurs polític sobiranista, hi 

ha una percepció manifestada i creixent de la independència com a possibilitat política 

relacionada. Independentment de que l'opció sobiranista sigui compartida o no, si que 
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s'expressa majoritàriament un sentiment de cohesió col·lectiva en les narracions que 

hem vist, i com a contraposició a la percepció de l’existència de discursos d'agressió 

espanyolitzats o dels estereotips que els mitjans de comunicació difonen sobre els 

catalans i la catalanitat a la televisió, ràdio i circuits de perfil dretà de l’anomenada 

“caverna mediàtica” . Per altra banda, que el fet diferencial català sigui reivindicat 

políticament, xoca de manera més pronunciada en les estructures mentals de les 

persones en que les referències d'Estat de procedència són més centralistes. En aquests 

casos hi ha la sensació que el discurs nacionalista tenyeix molts temes quotidians de 

debat. Els catalans d'origen espanyol entrevistats expressen una experiència de mobilitat 

social major i un sentiment de gratitud al territori, orgull i defensa dels valors del país 

en un sentit positiu, per les possibilitats de prosperitat que han viscut.  

 

CRE011 lliga elements d'identitat i llengua a la singularitat del país “per a mi, 

Catalunya, i jo que no hi entenc de política ni m’interessa ni res , jo et dic el que jo 

sento amb aquest tema. Per a mi Catalunya és un país. Jo ho noto, jo no sé què són 

fronteres polítiques ni res però jo surto de Catalunya i ho noto, ho sento, ho veig. O 

sigui per qualsevol puesto, si surto cap allà, cap allà, si surto cap al mar no perquè 

estic encara a Catalunya, perquè per mi el mediterrani és Catalunya, però sortint pels 

altres puestos ho trobo diferent, i per això és un altre país i té el seu llenguatge propi. I 

com que no aniria a Itàlia sense parlar italià, doncs aquí també, és el més normal. És 

que si vols parlar amb la gent d’un lloc, amb un llenguatge que no és el seu, no ho 

faràs. No trobaràs mai el cor de la cultura aquesta que et parlo. No val la pena passar 

un dia malament i no val la pena estar en un país sense arribar a entendre això”. 

 

El cas de ESP2011 és l’únic que manifesta una posició més polititzada en aquest sentit 

de manera explícita. Tanmateix la independència i el sobiranisme és un element 

comentat de debat, LLE2011 en diu “potser no tots els catalans ho volen però, és que 

molta gent castellana potser se pensa que al ser Catalunya independentista se pensa 

que ells potser no se sentiran integrats o se pensen, no ho sé. (…) Jo penso que ara 

estem millor, que tenim una sèrie de coses que abans no teníem, ara tenim les 

autonomies, tenim més llibertat. Catalunya per els demés sembla que és diferent, no sé 
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perquè però en general tota Espanya los catalanes no somos bien recibidos en ningún 

sitio, demanem massa potser i no mos donen lo que mos tenen que donar”. En canvi 

ESP2011 diu “em poso a la pell dels catalans que volen el seu país i tothom està en 

contra. Jo també em sento així i comparteixo aquesta idea, per això em sento més 

arrelada. Comparteixo aquesta situació que viuen els catalans com a que tothom està 

en contra...jo també em sento catalana i m’afecten les coses que afecten al país (…) 

conec la història pel que he llegit i pel que s’explica aquí casa, són molt catalanistes i 

independentistes. Llavors també entres en aquesta dinàmica i també penso com ells ara. 

(…) No sabíem exactament què era Catalunya perquè no ho entens. No ho entens fins 

que no ho vius”. Afegeix “costa, costa entendre que dins un Estat, Catalunya vulgui ser 

un país. Això no és molt fàcil d’entendre si no vius aquí. Ja quan vius aquí, i a més si 

estàs rodejat de gent que vol ser un país i vol la independència llavors entens més, sinó 

tampoc. Si arribes com un immigrant normal i et quedes allí amb la resta, que es 

queden en guetos no poden integrar-se”. 

 

El conflicte entre Catalunya i Espanya és reconegut entre els comentaris que 

s'expressen, així com el paper dels mitjans de comunicació espanyols en la difusió d'una 

imatge negativa de Catalunya i els catalans, IG011 diu “no té interès a Espanya que 

Catalunya tingui més autonomia, i és allò que venen no, que som uns cabrons. És 

aixins, això està molt distorsionat a fora, molt. Està molt distorsionat”. ESP2011 també 

ho percep clarament “escoltes la televisió programes d’Intereconomia i veus com diuen 

que aquí no pots parlar castellà, però quan vius aquí veus que això és una mentida 

perquè aquí es parla més castellà que català! (...) Hi ha gent que són nascuts aquí i que 

parlen castellà. (…) jo miro d’on venen les cartes i si són d’aquí responc en català però 

clar, hi ha gent que s’emprenya (...) quan estàs en una empresa comercialitzadora no et 

pots barallar amb els clients per aquestes coses. Tinc el meu criteri, i penso: “faré país 

d’aquesta forma”.  

 

IG011 comenta “jo que em senti català com el que més no vol dir que no sigui 

colombià, ni molt menos, jo mai renegaré de del meu país ni tampoc de ser espanyol, 

defensaré Catalunya per sobre de lo que sigui, però jo d’això a la independència, 
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independentisme i no sé què, també hi ha un tram important. No hi estic d’acord quan 

es porten les coses a l’extrem” Afegeix que per entendre aquesta qüestió cal que passi 

temps “no només sapiguer una mica de història, tradicions i tot això. Si no que t’has de 

sentir agredit per poguer-ho entendre, per poguer adonar-te'n, i si no ets d’aquí...”. 

LLE011 fa una valoració política també “no he arribat el nivell aquest de tenir el català 

com a preocupació com si fos una persona d’aquí del país. Ara, jo la meva preocupació 

com a pare, jo sé que l’ensenyament se fa en català com a mínim fins a certa edat, per 

això prefereixo de que es faci en català, jo m’estimo que al col·legi amb el meu fill que 

únicament de moment aprengui català (...) La meva preocupació és en aquest sentit, no 

en el sentit de que és una amenaça a la llengua catalana perquè encara no ho tinc 

assumit. T’enganyaria dir-te que sí. M’estimo Catalunya, estimo el català, estimo a la 

gent de Catalunya però no més enllà per dir-te que Catalunya ha de tindre la seva 

independència”. 

 

GI011 explica la seva sensació amb l'àmbit polític “parlar de política amb els catalans i 

no parlar de Catalunya és molt difícil, perquè trobo que la gent sempre torna a parlar 

del problema català; és molt difícil de parlar de política sense parlar de Catalunya, 

sempre es torna a això. Bé perquè la gent ho viu molt emocionalment, que això ho puc 

entendre (...) però això és una de les coses que aquet regionalisme (...) sempre hi és i 

sempre que no ho sé, no és un... el fet que sigui com una reivindicació permanenta això 

a mi em cansa molt (...) conec gent que realment volen defender la seva cultura, 

identitat, i que no es perdin la llengua i això trobo, jo trobo que és més que normal”. 

 

El desconeixement de l'existència del català com a llengua pròpia i el context 

sociopolític català en l'origen de les persones entrevistades també és freqüent. Ho 

comenta GI011 “Espanya no sabia que estava com podríem dir, tan federat, perquè 

venint de França que és súper centralitzada uno sempre fa referència a lo que 

coneixia” i LLE011“no en tenia constància ni coneixements de que existia una zona que 

es diu Catalunya que parla un altre idioma. Ara sí ja la gent està més conscienciada al 

Marroc, les nostres famílies saben de que existeix Catalunya, i que parlen un idioma 
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que és el català, que tenen el seu president, que fins i tot demanen, volen la seva 

independència, llavors no, això no ho sabien”.  

 

LLE011 parla de diferències en el contacte amb les persones “he pogut tenir contacte 

amb la societat i veure no només l’enfocament de la gent amb qui treballava, per no 

jutjar que aquestos són només els espanyols, sinó que són la varietat de tots; aquestos 

són els espanyols que han vingut d’altres llocs a Catalunya, i aquestos són els que sí 

han nascut en aquesta terra de Catalunya i això m’ha servit a nivell personal molt, 

moltíssim. (...) he notat amb els anys que la gent que no són catalanoparlants no els hi 

fa gràcia que els immigrants parlin català; sobretot gent que tenen aquestes postures 

de Catalunya, de la llengua, de independentisme, doncs no els hi fa gràcia que els hi 

parles en català ,i per tant, per no caure en això, els hi parlo primer en castellà”.  

 

També s'expressen defenses identitàries com la que explica BAD011 “una vegada una 

persona em va dir que era nacionalista tal, i li vaig dir: “estàs equivocat”, perquè deia 

coses que no me van agradar i digo: “vete a tu pueblo y se lo dije así” (ell) “ahh tu 

eres una nacionalista”, digo “no jo estic aquí perquè vull, yo estoy aquí porque tal”. 

LLE2011 comenta un cas similar “sí, jo me he llegado a meter con gente, en una botiga, 

que parlaven malament de los catalans; por cualquier tonteria, amb castellanos tan 

així i yo me he metido con ellos por estas cosas. No sé perquè, penses: yo soy 

castellana però hostia, perdó, a mi me lo ha dado todo Catalunya. Yo no he nacido 

aquí, pero casi. Si no estás contenta lo mínimo que puedes hacer es callarte. Dic jo, no 

sé, són coses que te venen a la cabeza però que jo me sento molt integrada aquí”. 

 

Elements de reconeixement i integració 

10. Les institucions i el seu paper en l'acollida 

L'escola com un espai d'acollida i relació és una de les institucions comentades en sentit 

integrador. Als anys setanta es comenta una predilecció general per l'escola catalana en 
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els casos que van dur els fills a l'escola en aquesta època pel valor pedagògic que 

associaven al model escolar, més que per la catalanització del projecte educatiu en 

algun dels casos. Es citen centres educatius com l'Ateneu d'Igualada, la Jungfrau de 

Badalona, i l'escola cooperativa el Puig d'Esparraguera. La influència escolar en aquests 

casos és retireda. 

L'ensenyament lingüístic a través d'institucions com el Consorci de Normalització 

lingüística i les experiències com les parelles lingüístiques són citades en diverses 

entrevistes com en el cas de COLL011 i ESP2011, o ESP011 i la seva dona que li és 

parella lingüística com hem explicat. També LLE011 va participar dels cursos del 

Consorci per a l'obtenció del nivell lingüístic. S'identifiquen en aquest sentit les 

campanyes de normalització lingüística i el paper de la televisió pública per aproximar 

el català a les llars, ESP011 i la seva dona diuen “ en això s’ha adelantat molt. Des de 

que va haver-hi allò, lo primer que se va fer per parlar català a nivell de poble, de 

Catalunya (...) la propaganda de les dents, la primera? Abans, abans de la de les dents, 

va haver-hi una altra (...)a partir de llavorens jo crec que també això va evolucionar. 

Jo lo he viscut d’una forma que era majoritàriament, osea, majoritàriament, no tothom, 

però t’avergonyia i i ahora la gent parla aunque no sàpiga (...) aquesta és l’evolució 

que jo he trobat, i abans no. Als anys cinquanta, al cinquanta-tres no (...) jo crec que 

també des de que la televisió catalana, tot ha ajudat molt (...) la televisió catalana 

també ha ajudat molt a que la gent, vull dir, que s’acostumés a sentir parlar català (...) 

senties persones castellanes que sí que havien vist la TV3, i persones grans que, és clar, 

entendre-la la devien entendre si miraven, jo crec que la televisió catalana va ajudar”. 

 

Un altre element d'acollida comentat per FI011 és el paper dels Ajuntaments i la creació 

dels plans i agents d'acollida al municipi. En el seu cas ho coneix d'aprop per què n'és 

un dels professionals municipals destinats a aquestes tasques. Valora positivament la 

implantació d'aquestes accions que creu que haurien de fer-se extensives al conjunt de 

la ciutadania “quan vaig arribar no hi havia aquesta figura, i aquest canvi, vist des del 

país, és molt positiu. Estàs ajudant a la gent a conèixer l’entorn on viu, l’entorn 

cultural, social, tot. Quan arribes amb la teva família, amb els teus parles la teva 

llengua, veus la teva tele, la tele del teu país, què passa que pot portar a la gent a no 

trobar altres opcions per informar-se, per conèixer més el país. (...) No sé si la gent se 
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sentirà més d’aquí o no, però s’ha de començar per alguna cosa. Començar a explicar 

que des de l’ajuntament es fan aquestes coses, que el seu fill ha d’estar escolaritzat, que 

el sistema sanitari funciona així, estàs ajudant perquè la resta de serveis i institucions 

funcionin bé. Un cop la persona es troba en aquest circuit, estàs donant unes eines, 

després el sentiment de sentir-se d’aquí o d’allà això no ho pots canviar perquè són 

decisions personals, però les polítiques que s’han de fer són aquestes. S’ha d’explicar a 

la gent que el país funciona d’aquesta manera i aquestes coses, cultura, participació, 

s’ha de fer. Després la gent tria. Conec molt bé, massa, el funcionament de les 

institucions, inclús persones que es consideren catalanes i que porten tota la vida aquí, 

i no coneixen. Aquestes polítiques d’acollida i d’immigració això està bé fer-ho amb la 

gent que arriba però també amb les persones que han nascut aquí i que teòricament són 

d’aquí. També necessiten adaptar-se al canvi”.  

 

LLE011 també parla des de la seva experiència com a usuari i ara com a responsable del 

programa “Quedem” d'Òmnium Cultural. Creu que més enllà de la llengua la integració 

s'ha de fer per altres vies. Té la percepció que la participació de les persones en 

iniciatives de promoció lingüística i cultural disminueix al ritme que es comenta el 

descens de participació en les associacions ciutadanes “a l’Ateneu me’n recordo que 

totes les activitats que ens programava la professora ens apuntàvem tots, pràcticament 

tots a totes les activitats i no eren gratuïtes(...) ara que oferim el Quedem gratuït la gent 

és que passa, passen”. 

 

11. Reconeixement i valoració de la cultura d'origen 

Un dels aspectes d'interès observats en les històries de vida és el valor emocional de la 

identitat d'orígen de les persones entrevistades. La literatura especialitzada en aquest 

àmbit ha posat de manifest reiterades vegades la necessitat de crear accions de 

revalorització de la cultura d'origen com a patrimoni social. Hi ha una clara assumpció 

de la idea dels drets i deures compartits en la societat d'acollida, la importància del 

reconeixement de l'altre per part de la societat receptora, i la valorització cultural com a 

element d'apropament. En aquest sentit algunes de les vivències recollides sobre la 
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identitat recullen la idea que l'orígen esdevé una marca inesborrable per a les persones, 

vist positivament i com a record integrat en la personalitat de cadascú. És la idea de les 

identitats que sumen, no que resten. ESP011 diu que quan li pregunten d'on és ell 

sempre diu “jo sóc de Terol”, i afegeix “i no he viscut mai a Terol, eh. Lo he conegut 

perquè als trenta dos anys vem anar de viatge allà” SU2011 comenta “jo no puc 

oblidar d’on vinc, sé on m’he fet però jo no puc oblidar d’on vinc, i sóc com sóc també 

gràcies a que vaig néixer allà. Sóc de Saragossa però em sento català”. LLE2011 diu 

“jo sóc extremenya però me sento més identificada amb Catalunya, porque es dónde he 

vivido, dónde he vivido todo, dónde he format la família, dónde ho tinc tot”. ESP2011 

afegeix “jo quan em defineixo dic que sóc equatoriana, però, no m’he plantejat això... 

ai, però ara em fas dubtar. Però sí, sóc equatoriana. Encara que sóc més catalanista 

que molts catalans” i FI011 “jo tinc una cultura ja feta, jo no he nascut aquí, jo ja tinc 

una cultura que m’ha fet la persona que sóc. Però després he adquirit una altra nova, 

que és una altra cosa positiva. No es poden canviar (...) al món ara, tot està barrejat, a 

vegades quan hi vaig em sento que no sóc d’allà perquè la societat ha canviat i no és el 

lloc que tu havies deixat en el seu moment. Arriba gent nova, se’n van, aquest moviment 

és igual com el que passa aquí, igual”. 

 

COLL011 explica el valor cultural de la seva cultura d'origen com a patrimoni per a les 

seves filles “jo vull que les nenes també coneguin les meves tradicions, el meu país, a 

més hi tinc família. M’agrada que coneguin. A més la nena, la gran, que té sis anys, la 

porto al col·legi polonès els dissabtes a Barcelona i allí fan activitats típiques nostres i 

a part que aquí el col·legi aprèn català, i coses d’aquí, però també volia que conegués 

més coses de la meva part. Porque després se’n va a Polònia i no es troba tan estranya 

(...) arriba un dia que diu: “mama perquè a Polònia es fa així, per què aquí no?” Són 

coses que s’adonen que hi ha diferències. És curiós això, jo crec que val la pena que 

coneguin també l’altre país i així també coneixeran el polonès, pot parlar també amb 

els russos, els txecs, perquè són llengües eslaves que també l’ajudaran a entendre 

aquesta gent”. 
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LLE011 atorga certa peculiaritat al col·lectiu marroquí “molt heterogeni” comenta, diu 

que la comunitat té un paper molt important i que és el canal més pràctic on treballar 

temes d'interculturalitat. LLE011 afirma la importància de conèixer a l'altre des del 

respecte, i explica l'experiència de la seva dona amb una parella lingüística “la meva 

dona, que està estudiant català, li han assignat una senyora d’aquí, catalana com a 

parella lingüística, i no va durar amb ella més d’un dia. Quan va arribar a casa ella 

tenia molta il·lusió, tenia molta il·lusió amb la seva parella: “per fi ja puc practicar 

cosa que no fas tu ni el teu fill amb mi i tal”. A mi em costa de fer-ho a casa i va 

arribar perquè l’altre li va tocar un punt, com que la meva dona porta el vel, s’ho va 

posar aquí, no va venir des del Marroc amb el vel, va venir sense però va arribar un 

moment donat de la seva vida que va decidir de portar-lo. Va començar (la parella 

lingüística) a parlar sobre el vel, “per què el portes?” I durant tota l’estona sobre 

aquest punt. És que fer-li entendre de que t’han menjat el coco, que tu, “feu lo que os 

obliguen” tal, i clar, va arribar a casa i va trucar al Consorci que no se trobava bé 

amb aquella, i ja està i va haver de deixar-ho”. Afegeix que la qüestió del respecte és 

important i, al cap i a la fi, això també ajuda a la integració o al coneixement de la 

llengua en aquest cas. També comenta que en canvi per a ell sentir-se qüestionat en 

temes religiosos el va incentivar a prendre més consciència de la seva fe i a aprofundir 

en les seves creences, diu “me va fer estudiar més i des de llavors és que el que més 

m'agrada parlar del tema de religió”. FI011 va optar per impulsar una entitat per a 

promocionar la cultura amazig per donar-la a conèixer a la gent del país diu “el nostre 

objectiu és intentar explicar a la gent, donar a conèixer que hi ha una cultura que 

també encara existeix però que no tenim la sort com a les altres cultures. Les altres 

cultures que són normalitzades, entre cometes, això que se’n diu oficials i tot això. Jo 

tinc moltes amistats que són d’aquí, que són catalans i trobem una certa comprensió”. 

 

12. La dissolució de la condició d'immigrant  

LLE011 creu que les diferències d'aspecte físic continuen condicionant la integració i 

no ajuden a la dissolució de la condició d'immigrant. Hem observat com els catalans 

d'origen africà i nord-africà majoritàriament tenen la percepció que el seu origen o les 

pràctiques religioses marquen una diferència difícil de superar, tot i els anys, continuen 

veien signes inesborrables de diferenciació. Es reivindiquen els processos d'identificació 
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i integració individuals en contra del discurs “vosaltres els immigrants”. LLE011 

explica “mentre que la població et veu per l’aspecte com a part. Això sempre m’ho ha 

dit la gent que em coneix, em coneix com a persona integrada, jo també em considero a 

mi mateix. Però què passa quan vaig a un bar entro i demano un plat i començo a dir 

que porta porc o no en porta, què diuen la gent del bar, el mateix cambrer i els altres 

que miren “guaita aquestos que no es volen integrar”, o quan me veuen a mi que un dia 

de la setmana, un dia de la festa de les nostres, anar amb un vestit nostre, amb una 

gel·laba. Què diran els que no em coneixen? “aquestos que encara van d’aquella 

manera...”. És així, és que el gruix de la gent no ens considera així i fins i tot m’ho he 

trobat amb la gent que ens coneix, sense volguer, sense cap intenció dolenta, que et 

diuen: “això al teu país com és? o això?, com fent-te sentir que no ets d’aquí, per molt 

que vulguis tu ets d’allà, “vosaltres com ho feu?, vosaltres com d’això?”. Te fa sentir, 

per molt que si et vols enganyar a tu mateix, no arribaràs”. 

 

FI011 fa una reflexió en uns termes similars als de LLE011, i la percepció de 

manteniment de l'estrangeritat per part de l'altre “immigrant, nouvingut, per mi són 

paraules per al consum periodístic, no són paraules de realitat de persona a persona, 

perquè en això hi ha moltes coses que influeixen per ser català o no, o una altra cosa. 

Perquè definir-me com a català..., podria definir-me com a segona opció, una segona 

opció, sí. I que això, no? Perquè hi ha moltes coses... a vegades no pots definir-te com a 

català perquè hi ha altres elements que incomoden, elements que podem sentir a 

premsa, a mitjans de comunicació, doncs això també influeix, no? Perquè és una cosa 

que català ha de ser una cosa mútua. No sé si m’explico. Mútua ha de ser perquè 

l’altra persona que, entre cometes, diu que és català t’ha de veure així, però si no et 

veu així i tu et consideres català et quedes com una mica tonto, no? T’estàs adquirint 

una cosa que els altres consideren que és pròpia d’ells i que és exclusiva d’ells. L’altre 

que potser que sigui nascut a fora o ha vingut més tard o el que sigui, encara no et 

considera així. És un problema de definició. (...) els que no han nascut aquí que són de 

fora, no els consideren catalans. (...) Potser hi ha persones que un cop coneixen el meu 

nom em diguin, tu ets estranger, marroquí, encara que parlis català” Afegeix “jo crec 

que la societat encara no està prou capacitada per acceptar la diferència. Crec que és 

això. Jo em sento d’aquí de Figueres i si tinc que... jo, comparteixo moltes coses del 
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país i si tinc que anar convidant i puc participar de fer un referèndum per a la 

independència de Catalunya, jo votaria que sí. I no voto perquè sóc català, voto per la 

similitud, la cultura, pels fills i tot això. (...) els joves, estan més preparats, més 

preparats per fer un país més ampli, que travessa aquestes diferències culturals”. 

 

SU2011 explica com recorda la manera com despectivament es parlava dels 

“murcianos” amb connotacions negatives “otra cosa que no me gustaba, y que se solía 

decir además indistintamente por gente de Catalunya y por gente del resto de España, 

que te llamaban murciano como un insulto. Hay una serie de insultos relacionados con 

el origen que a mí eso me fastidiaba mucho (…) O que convives con la gente que lo 

asocia y luego no te gusta, y probablemente el hecho de que no me gustara esto, hizo 

que de joven cuando empiezas a tener tu propio destino, el destino en tus manos, 

decidas seleccionar con quien vas, como vas, como te relacionas y demás (…) moltes 

d’aquestes coses les deien els mateixos immigrants, això sempre m’ha sobtat, com pot 

el gènere humà a ser tant dolent, per fer mal. Potser per una manera de sentir-se 

integrats, de fer que els que acaben d’arribar fer-los sentir que són de fora, yo llevo 

más tiempo aquí. Això és una cosa que mai, però bueno, suposo que això també és 

l’època, la incultura social que hi havia. Muchísima gente venía del campo y en los 

años sesenta mucha gente apenas sabía leer y escribir porqué habían tenido una vida 

muy dura, si te hacían sentir encima que eran menos porque venían del campo pues la 

gente, como lo tapas si no tienes herramientas? Si no tens eines emocionals i socials 

per fer això, vas amb mala llet”. 

 

La identitat compartida que expressaven positivament abans FI011, LLE2011, SU2011, 

BAD011, per exemple, en canvi el marit de BAD011 ho viu amb cert conflicte “hi ha 

un sentiment una mica estrany perquè vas a Granada i te trobes fora, no et trobes allà, 

i estàs aquí i falta, falta una mica. A vere suposo que és normal eh. La força aquesta de 

jo sóc d’aquí, em sento d’aquí, això no ho trobem nosaltres, et costa una mica. Al ser 

d’allà, els pares, tota la família aquest sentiment costa de diferenciar, és una mica 

estrany. Perquè estàs allà i no et trobes bé, i estàs aquí i encara et falta una mica per 

sentir-te català de naixement, de principi, no ho trobes, no veus aquest sentiment. Jo 
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sóc d’aquí i em sento bé, aquest sentiment no, trobo que els que som de fora no sentim, 

sentim una cosa estranya però suposo que és així (...) si jo penso allà Sevilla, no 

m’agrada la sevillana, els toros no m’agrada no sé mai m’han agradat. Però 

m’agradaria de sentir-me aquí la barretina, els balls que són d’aquí de Catalunya 

sentir-los, emocionalment trobo que no arribo a aquesta línia de sentiment, de sentir-te 

català de principi”. ESP011 explicava una sensació similar “saps que tu no ets d’aquí i 

a lo millor no saps diferenciar lo que és d’aquí lo que és d’allà o que estic bé como 

estic (...) és com si fos neutre” Aquesta sensació de no ser “d'aquí ni d'allí” que explica 

el marit de BAD011, ESP2011 diu que ho veu en altres persones que són d'origen 

equatorià “qui ve el que vol és treballar, no té ganes de posar-se a estudiar, perquè 

pensa: “em quedaré un temps aquí i me n’aniré cap al meu quan hagi fet diners”. Però 

quan tornen al seu país, ja no se senten d’allà i al final veus que no ets ni d’un país ni 

de l’altre. És el síndrome d’Ulises”.  

 

I SU011 explica que sovint al Pirineu li han recordat aquesta projecció de l'etern 

immigrant malgrat que ella no ha tingut mai aquesta percepció “aquí molta gent sempre 

te diu: “és que tu sempre seràs de fora, sempre seràs una forastera”. Pues no tinc 

aquest sentiment i no, no... és mentida, jo no em sento de fora (...) el que m’ha acollit no 

em fa sentir de fora per tant no tinc aquesta sensació(...) Aquí hi ha la desconfiança que 

et deia, però no per això em trobo forastera, hi ha la desconfiança de la terra, de la 

casa, però clar és molt normal. La gent d’aquí del poble, que ha nascut aquí, que ha 

viscut aquí, que ha vist els seus pares treballar la terra de la manera que se treballava 

abans, que ara és tot mecanitzat, abans era tot a base de sacrifici, d’esforç, de fred, de 

molt de fred i amb els animals... llavors entens que defensin la terra, és el llegat que 

tenen”.  

 

13. La fi del mite de l'etern retorn 

Un dels elements que s'han comentat com a simptomàtics de la dissolució de la condició 

d'immigrant és l'abandó definitiu de les maletes per al retorn. IG011 diu que aquest és 

un procés que arriba al cap d'un temps “triga el seu temps t’has d’identificar amb 
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moltes coses, t’han d’anar bé les coses, per més que hi hagi una filosofia de com et 

poden anar bé les coses (...) quan anem allà pos t’ho passes bé i això, el que passa és 

que quan vas i estàs un temps ja se t’ha passat “el mono” valores i dius a vere em 

quedo aquí, o haig de marxar, o torno a casa meva; casa nostra és això”. Aquesta 

satisfacció personal i d'identificació que comenta IG011 l'expliquen també CRE011 i 

LLE2011. CRE011 comenta que la seva família volien anar a viure a Anglaterra i va ser 

ell qui va declinar la idea “la meva dona i els meus fills volien anar a viure a 

Anglaterra. Pensant que igual hi havia més oportunitats allà i vaig ser jo que vaig 

frenar la proposta, i vaig dir que no, jo aquí puc viure bé, tinc poca feina. Sempre he 

tingut poqueta feina però m’ha compensat poder estar fora sota el cel fent el que sigui, 

buscant llenya, o el que sigui, però estant fora (...) D’alguna manera ja trobo que, 

sense prendre cap decisió com que, em quedo a Catalunya i coneixo la cultura, trobo 

que he arribat aquí a Catalunya, que sóc d’aquí, està claríssim, està claríssim que sóc 

d’aquí. (…) torno ara a Anglaterra i sí, està el paisatge de Gal·les però no, no és el meu 

paisatge. Mira que ho era, eh!? Mira que ho era. I pensava que el portava dins l’ànima 

tenia aquest paisatge però, s’ha anat, és el paisatge d’aquí, el mar i la llum i les 

persones d’aquí que ho porto ara molt a prop. I amb això arribem avui dia, no? És la 

història meva de Catalunya de com m’he fet d’aquí”.  

LLE2011 diu que mai ha pensat en tornar, al cap de poc temps de viure a Lleida de jove 

la van fer tornar un any al poble d'orígen i va demanar als padrins que l'anessin a buscar 

per tornar a Lleida. Diu que aquesta experiència ja ho deia tot d'ella “jo recordo aquell 

any que no vai estar bé, no sé perquè però jo me vai acostumar aquí, m’agradava més 

tot lo d’aquí i allà hi havia moltes diferències. (...) És tot en general, ja no es pensa en 

res més que en a on estàs, te sents identificat amb tot lo que hi ha aquí”. SU2011 ho 

lliga a la satisfacció del seu projecte personal “ayuda mucho a quedarte en un sitio y a 

pertenecer el hecho de construir algo, construir una casa, físicamente haces, cuando no 

hay nada haces. Cuando haces algo que está hecho por ti, de la manera que tú quieres, 

la sensación de que es tuyo, la pertenencia es mayor que sí la compras hecha, creo. 

Todo esto ayuda a que ahora te sientas de aquí como si hubieras nacido aquí, tuvieras 

antecedentes familiares aquí y no tenemos ni un ápice, no tenemos nada, sólo esto que 

decidimos que este fuera nuestro lugar y es este el lugar”. FI011 plantejava la superació 

dels obstacles de ruptura entre immigració i identificació vinculats al fet que 

generalment la gent cerca benestar i estabilitat laboral diu “si tens feina, et trobes bé, 
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t’identifiques més” com s'explicava en l'apartat de treball. Tanmateix de les seves 

paraules es desprén el fet que la identitat és més que el producte del benestar, fins i tot, 

més enllà de quedar-se o tornar al país d'origen, hi ha un element d'identificació cultural 

i emocional molt més profund “si jo ara per exemple decideixo marxar i tornar a viure 

al Marroc, jo em quedaré sempre, estimaré aquesta terra, i no perquè m’ha donat 

alguna cosa a canvi”. 

 

En canvi LLE011 explica que quan va marxar del Marroc ell no tenia en ment quedar-se 

aquí més d'un parell d'anys, diu “em va agradar i per tant vaig passar de pensar en tres 

anys a cinc, “d’aquí a cinc anys torno”, però durant aquestos dos anys finals, abans 

d’arribar a cinc és quan vaig començar a conèixer l’Ateneu, vaig fer més amistat, 

abans d’arribar als cinc anys ja vaig dir: “no d’aquí a deu, a deu anys torno”, i abans 

d’arribar als deu anys em vaig sentir bastant acceptat, bastant integrat i vaig dir: “no, 

no torno de moment no torno”. LLE011 però comenta en el seu relat de vida que ara per 

ara no li fa por tornar al Marroc i és una idea que ha tornat a contemplar en aquest 

últims anys, ho va veure clar després de casar-se i sobretot anys després a l'aconseguir 

la nacionalitat, diu que ara té la seguretat de que podrà tornar en qualsevol moment tot i 

que no hi pensa, afegeix “has de cremar els teus vaixells no per no pensar en retornar 

sinó per afrontar els problemes”. 

 

3.3. BLOC 3: Els discursos públics actuals. Entre la interpretació de la 

personalització de les identitats i la sobirania política com a teló de fons 

3.3.1. El model de construcció nacional i la identitat nacional 

En el primer bloc de la recerca hem desenvolupat una perspectiva analítica-evolutiva de 

la construcció del “model nacional català” i els elements identitaris que l'han 

determinat.  A inicis del segle XXI aquest “model” continua en vies de canvi i 

construcció. Certament no podem parlar d'un únic model ni d'un procés homogeni. Fruit 

d'aquesta primera reflexió hem realitzat deu entrevistes a persones que per la seva 

significació han reflexionat a dia d’avui sobre les idees que assenyalàvem en el primer 

bloc. En la primera part de les preguntes que hem plantejat demanàvem per quins creien 
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que eren els trets distintius i/o característics del model de construcció nacional català i 

de la identitat catalana al llarg del segle XX? Els entrevistats comparteixen la idea de 

que no podem parlar d'una realitat homogènia de construcció nacional ni de model de 

catalanisme únic, de fet, més que parlar de model de construcció caldria parlar d'algunes 

accions concretes més pròpies de l'espai cultural que del camp polític encara en 

construcció. La fragilitat de les institucions i dels instruments nacionalitzadors és un 

dels factors explicatius d'aquesta feble posició. Tanmateix alguns entrevistats parlen 

d'algunes constants, que, tot i ser matisables, ens permeten assenyalar alguns elements 

de continuïtat sociològica, posteriorment contrastables als relats de vida anteriorment 

comentats. 

Castiñeira diu “jo crec que el model català és un model molt diferent, és un model que 

es va verbalitzant a partir dels anys de la transició, una mica abans fins i tot, però que 

pràcticament la verbalització acomoda intuïcions que ja eren prèvies. En el model de 

construcció nacional català a l’hora de veure com identifiquem la nació i els seus 

membres, no tenim en compte el ius sanguinis sinó que diem que és català el que viu i 

treballa a Catalunya i qui ho vol ser. Aquí, d’una banda hi ha un model molt més 

cultural, no és un model ètnic”. Apareix la idea de la identificació voluntària o del 

plebicit de Renan: la voluntat de voler compartir present i futur d’un projecte, “sobre 

aquestes bases s’ha construït un model construcció nacional, evidentment que hi ha 

pesat molt factors històrics i lingüístics, però fins i tot comparant-t'ho amb models més 

propers com podria ser el basc, aquesta dimensió cultural, integradora i inclusiva, en 

la construcció nacional catalana és més present. Sobretot perquè durant tot el segle XX 

i part del XIX Catalunya va experimentar fluxos migratoris importants i, fent de 

vegades de la necessitat virtut, ho va incorporar en un model inclusiu d’idea de nació. 

Insisteixo que ha estat més modern i cultural que ètnic en el sentit alemany de l’ius 

sanguinis. Aquest model amb variacions o canvis el podem trobar en Rafael 

Campalans, el podem trobar fins i tot en teòrics o ideòlegs de començament del segle 

XX, el podem trobar en el president Pujol, en la tradició socialista, en el PSUC i fins 

arribar pràcticament als nostres dies”. Tal i com assenyala Castiñeira la projecció del 

model de construcció nacional ha pres fórmules diverses segons els diferents espais 

ideològics que han existit a Catalunya: apostar per la reforma d'Espanya, pel model 

federal, posicions conservadores i progressistes, etc. però també es barregen visions 

d’un independentisme, avui en dia més fort, i que centrarà l'atenció de la sociologia 
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política més actual. Jordi Casassas afirma que el procés d'identificació de la moderna 

identitat diferenciada de Catalunya, és coetani al procés de consolidació d'un procés 

social, econòmic, cultural, etc. en el que el pes de la immigració és un dels elements 

centrals a tenir en compte per entendre l'evolució social i econòmica de Catalunya. 

 

A l'hora de parlar de construcció nacional hem de pensar en la racionalització del 

projecte catalanista per entendre'n l'evolució. Capdevila assenyala que el catalanisme ha 

estat un fenomen molt divers i transversal. Des del punt de la perspectiva històrica 

assenyala tres tradicions fonamentals en la construcció del catalanisme. Dues que 

formarien part del catalanisme identitari de caire regionalista, i un catalanisme popular 

vinculat a l'esquerra. Pel regionalisme catòlic i la tradició de catalanisme radical el 

model de construcció nacional es basa en els identificadors que ja venen de la 

Renaixença: la llengua, la tradició folklòrica, els costums, el cançoner, la història, un 

element fonamental, la terra, el territori, el dret civil, els aspectes de religiositat en el 

regionalisme catòlic clarament, l'art, etc. D'altra banda el noucentisme crearà un model 

de construcció nacional basat en la ciutat: la civilitat, la cultura, en un ideal de nació i de 

comunitat nacional que apunta cap a una concepció estatista de la realitat nacional “són 

les dues expressions del que avui en diríem un catalanisme identitari, nacionalista a 

partir de cert moment, però amb un model de construcció nacional molt diferent. Un és 

un model molt possibilista el del noucentisme, un model evolucionat, secundaritzat 

perquè els elements més primigenis com poden ser la llengua, la història, la tradició 

queden en un segon ordre; i en canvi, en el model del catalanisme radical, els elements 

principals sí que són aquests anteriorment citats”. I en relació al tercer model citat, el 

del catalanisme d'esquerres, Capdevila assenyala que ha estat sobretot un catalanisme 

que assumeix alguns elements clàssics d'identificació però no és nacionalista “ha 

assumit una identificació nacional important sense que la qüestió nacional fos la 

preocupació fonamental d'aquest catalanisme (...) és un republicanisme que ha derivat 

clarament cap al catalanisme però no és nacionalista. (...) Assumeix elements 

d'identificació nacional com és la llengua, com pot ser un sentit de país, elements 

propis del folklore del noucentisme com la sardana en alguns centres republicans, 

etc.”.  
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A partir dels anys seixanta-setanta es produeix un trencament amb la tradició del 

catalanisme, segons Capdevila la darrera gran re-elaboració important d'una tradició 

noucentista serà el pujolisme, “la darrera re-elaboració d'una concepció de la nació i 

de la construcció nacional d'arrel noucentista amb una concepció i voluntat de 

construir la nació en termes pràctics, d'intervenir en la construcció nacional, i de 

construir la nació a partir d'elements que es puguin traduir i aplicar”. A partir dels 

anys seixanta i setanta apareixen nous catalanismes, és l'esquerra independentista i el 

catalanisme glocalista que cometrà una personalització de la nació: “la nació es 

comença a llegir en termes personals i on es vincula a la nació els nous moviments 

socials. A partir dels anys vuitanta i noranta apareixerà una nova tradició que és 

l'independentisme de masses, en el qual s'insereix l'independentisme d'esquerres però 

que va més enllà. Esdevé una expressió prou desideologitzada i amb un fort component 

personal. El “jo decideixo” és la màxima transmissió de la voluntat individual tant 

pròpia de la condició postmoderna en relació a la voluntat de la nació, el jo aplicat a la 

nació. I aquesta és una característica principal de l'independentisme de masses dels 

anys vuitanta i noranta. Aquí per tant es genera un altre model i idees de construcció 

nacional, en la mesura que es defineix un sentit de la nació polièdric. Els elements 

tradicionalment identitaris en són una part només, sobretot la llengua perquè els altres 

perden pes, però s'hi afegeixen d'altres elements com poden ser la qüestió ecologista, 

ambientalista, social, de classe en un determinat moment, de la dona, etc. i la voluntat 

del jo. Pel que fa al catalanisme glocalista, lligat als anys setanta i vuitanta i que ha 

tingut un gran desenvolupament en aquests darrers anys, hi ha tota la qüestió de la 

identificació amb els micro-territoris, el territoris concrets, un altre material en 

aquestes dues últimes dècades de la construcció nacional: la reivindicació 

singularitzadora dels micro-territoris. (...) Suposa la personalització de la nació: deixa 

de ser un element objectiu i passa a ser construït en termes de subjectivitat”. 

L'aportació de Capdevila resulta interessant per la connexió que s'estableix amb la 

nostra reflexió del bloc 1 de la recerca i amb alguns elements que a posteriori Castiñeira 

assenyala arran dels resultats de “l'enquesta europea de valors a Catalunya”.  

Dels elements comentats per Capdevila observem una correlació directa amb algunes de 

les històries de vida recollides. En l'apartat de les conclusions centrarem la mirada en 

aquests aspectes de personalització identitària, la noció del glocalisme, la identificació 

amb els micro-territoris i la relativa despolitització dels discursos reflectits en els relats 
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de vida associats a un doble fenomen: una translació d'aquesta assumpció dels elements 

d'identificació nacional com és la llengua, el sentit de país, els elements propis del 

folklore i el territori que es donaven en la tradició catalanisme de l'esquerra popular, 

però que a dia d'avui resten desproveïts de contingut polític explícit i sense ser un 

element de primer ordre en les identitats individuals. Seria però un error pensar que 

aquest fet és simplement una prolongació d'una tendència del catalanisme històric. És 

símptoma del procés d'individualització, de la crisi de la confiança en el sistema polític i 

del desprestigi de la noció de nacionalisme que a posteriori comentarem.  

Jordi Sánchez incorpora un apunt en aquest sentit “en aquests moment crec que estem 

en un escenari en que la construcció nacional, que continua sent dinàmica, ja no es 

fonamenta exclusivament sobre aquests aspectes identitaris i culturals, sinó que 

clarament ha entrat en contradicció amb els elements de la nació entesa com una 

comunitat de voluntat, de benestar, i amb aquest concepte que aquest últims anys ha 

entrat amb força del dret a decidir i la contradicció de la negació de les voluntats 

democràtiques expressades a Catalunya amb la qüestió de l'Estatut. (...) Jo crec que 

aquest és un tema de construcció i cohesió que en els últims anys s'ha anat consolidant 

molt fortament. Probablement ens posa davant d'un mirall on el dilema ja no és si cal 

radicalitzar o no, sinó clarament quin és el camí a seguir com a país on el model 

d'Espanya hi ha poca gent que el consideri creïble. Em penso que aquest fet no és 

estrictament polític, sinó que té un efecte de construcció nacional important en el país. 

S'ha vist en els últims anys com molts sectors s'han apropat a la idea de la nació, no 

amb els supòsits i paradigmes que ens pensàvem que al llarg del segle XX s'hi 

aproparien, sinó amb aspectes nous en aquest sentit que parlen de la voluntat, el dret 

de decidir, la força imperativa del valor democràtic, etc. I aquest és un valor de 

construcció nacional em sembla a mi, on la llengua, continua tenint un pes però no és 

evident que continuï tenint el pes principal”.  

 

Els elements d'identitat han estat preeminentment culturals perquè els problemes per 

actuar en l'esfera política han dificultat molt el procés de normalització d'una identitat 

nacional que fes ús dels mecanismes habituals de cohesió col·lectiva. Casassas explica 

aquesta realitat, “en el procés de la moderna codificació política la identitat s'ha de 

buscar en els elements culturals, l'element lingüístic és un dels que el romanticisme ha 
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identificat com a l’ànima de la nació i es pot recuperar amb força com un element 

central d’aquest procés de recuperació identitària. (...) No podem identificar la 

construcció de la identitat nacional catalana amb l'exclusiu discurs dels intel·lectuals. 

Tot i que és molt important, donat que si no existeix això no pot existir una política, no 

es podria mantenir tampoc aquesta política sense la intervenció d’un procés sociològic, 

econòmic, etc. de diferenciació suficientment important. I aquest és un procés realitzat 

amb elements de cohesió de la societat tradicional, però també per relació a la 

“importació” constant de gent”. 

 

En l'àmbit de la identitat individual hem de tenir present el procés de re-interpretació i 

actualització que es dóna dels elements d'identitat, de generació en generació, de forma 

individualitzada, però també d’acord als progressius canvis socials que vivim. 

Castiñeira diu que hem de parlar de canvi i permanència en que cada generació està en 

constant diàleg de recepció, d’identificació i de recanvi dels elements que tria per 

aquesta identificació. Això en l'àmbit col·lectiu es veu clarament “per cada generació es 

pot parlar d’identitat col·lectiva quan hi han un conjunt de trets que aquella generació 

han escollit com a elements simbòlics que la caracteritzen. No vol dir que l’hagin 

escollit voluntàriament i conscientment tots, sinó que alguns d’aquests trets es 

manifesten de manera més acusada en bona part del col·lectius. Si tenim en compte que 

a les societats hi conviuen diverses generacions, vol dir també que en les identitats 

nacionals es veuen clarament contrastades entre generacions”. Més enllà de la re-

interpretació hi ha també en la re-creació, una funció de projecte compartit d'innovació i 

també d'invenció projectada cap al futur.  

A dia d'avui aquest procés s'ha fet més complex perquè els actors que hi intervenen són 

més variats i provenen d'espais culturals també diferenciats. La globalització hi intervé, 

i les migracions també hi juguen un paper clar, que és el que colateralment podem 

observar en aquesta recerca. Hi ha però un dels elements que és recordat amb major 

força com a element d'identitat, que és el de la llengua, i que continua sent l'element 

d'identificació més fort. D'altres alements com la història, el pairalisme, la família o la 

religió podem veure com gairebé han perdut per complet la força de codificació de la 

identitat que havien tingut. Apareixen per contra nous elements vinculats a les 

individualitats i al benestar com ja hem anat subratllant. Jordi Sànchez reflexionava, 
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com hem vist abans en aquest sentit, “el tema llengua i cultura clarament ha estat un 

element important però n'hem anat associant d'altres. En les darreres dècades amb 

molta força s'hi han incorporat elements de benestar, una certa identificació de 

construcció política lligat a voluntat política de sobirania per a poder gestionar millor 

les potencialitats que com a país es disposen. Jo crec que ja no ens trobem un tipus 

d'adhesió que alguns podrien anomenar culturalista, sinó que troben un nou tipus 

d'adhesió que és un dels elements més importants que s'han produït especialment quan 

tenim el país que tenim, amb la demografia que tenim i la història demogràfica on als 

anys vint Catalunya tenia dos milions tres cents mil habitants ara en té set milions i 

mig; això només s'explica pel salt demogràfic que Catalunya ha fet en tres moments 

molt importants: la immigració als anys vint, la immigració als anys cinquanta-setanta 

i la immigració de finals del segle XX. Una immigració tota ella a la qual s'espera una 

incorporació a la nació a partir d'un reconeixement a la llengua i d'uns trets culturals 

compartits. Tanmateix s'havia evidenciat que això tenia un cert límit i que aquestes 

virtuts, amb la idea que el nostre és un nacionalisme cívic i la llengua és la paret de la 

nació, sense dir que és fals, és evident que s'ha de matisar i que ens hem trobat a inicis 

del segle present amb un esclat del sentiment nacional on el tema llengua no és el 

motor d'aquesta construcció nacional”.  

Parlem doncs d'un procés de modificació del paper central de la llengua, que, tot i ser un 

clar símbol d'identitat, es comenta que perd certa intensitat i, tal i com diu Estradé, ens 

trobem que hi ha sectors que tenen molt clar que pertanyen a una comunitat 

diferenciada però que no necessàriament fan de la llengua un eix articulador de la seva 

identitat. Als relats de vida n'hem vist alguns comentaris en aquest sentit, la defensa de 

la llengua catalana i del sentiment de diferència identitària no té perquè anar 

acompanyat d'una concepció sobiranista, i a l'inrevès. Estradé comenta “és possible que 

ara la llengua no tingui la mateixa centralitat que fa vint o trenta anys perquè també 

s’han redefinit els paràmetres, tant des del punt de vista de la composició de la 

població, com de la substitució del nacionalisme que fa més referència a la vessant 

lingüístico-cultural dels anys setanta i vuitanta per un nacionalisme més instrumental. 

El missatge és: tan se val que parlis català o castellà, pel fet de viure a Catalunya està 

sotmès a un espoli fiscal, a un tracte discriminatori, a una marginació política, una 

incapacita de decidir els teus propis assumptes, etc. I això és independent de que parlis 

una llengua o una altra, s’ha reformulat el missatge. Simbòlicament continua sent un 
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element molt important però potser no té la mateixa rellevància que havia tingut en el 

passat”. 

Tanmateix hi ha però una reflexió entorn a la qüestió lingüística i la percepció de la 

mobilitat social a Catalunya. Marta Rovira parla de la població d'origen espanyol i els 

fills i néts que no han incorporat la cultura catalana en la seva identitat, i la seva posició 

social en l'estructura social, és de classe baixa. Hi ha un doble joc amb aquesta població 

que, per una banda són conscients del fet lingüístic, però com diu Rovira, “assimilen el 

que és el ser català d'una forma ràpida i flexible en segons quins perfils socials, això ha 

creat el miratge d'una via d'integració que implica una assimilació a la cultura 

pròpia”. El discurs públic majoritari respon al paràmetre de que és català qui n'adopta 

els trets culturals més rellevants. Rovira comenta, “tanmateix és un model que es queda 

curt a l'hora d'interpretar la realitat, perquè després hi ha aquests que per posició 

social, trajectòria, context històric, etc. són catalans però no han adoptat la cultura 

catalana més institucionalitzada com a tal, són la gent dels barris. Però tampoc podem 

parlar de gent contrària, sinó simplement són gent que poden tenir diversos nivells 

d'allunyament respecte d'aquest nucli dur del catalanisme. Els models són molt 

diferents. El català que emergeix sobretot amb la transició és que tothom pot ser català, 

això ens fa estar tranquils, malgrat no és així per tothom. Ara amb la nova immigració 

s'ha trencat una mica aquesta idealització i es diu que no és qüestió de voluntat i que la 

cohesió social no només s'ha de dir sinó que hi ha d'haver els factors per a que 

funcioni”.  

 

Amb la nova immigració apareix un procés de re-identificació d'aquest sector social que 

per reubicació passen a identificar-se amb l'espanyolisme perquè no es consideren 

immigrants però tampoc catalans del tot. Als vuitanta passava amb l'andalusisme, 

Rovira comenta que a més a és caldria veure com es construeix l'andalusisme com a 

identitat tenint en compte que moltes entitats d'andalusos es creen a partir dels anys 

noranta en contra del tòpic que venen dels anys cinquanta. Ara però l'espanyolitat és 

una identitat a la qual es pot accedir sense esforç, primer de tot perquè és una realitat 

administrativa, en segon lloc perquè ja hi ha un control efectiu de l'àmbit de domini 

lingüístic i en tercer lloc per què és una expressió simbòlica de diferenciació i rebuig a 
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la manca de mobilitat social que projecten a la catalanitat. El conflicte Catalunya-

Espanya és percebut com una projecció d'aquest fet que provoca i interpel·la.  

El malestar social en termes d'estructura social té una traducció identitària a Catalunya 

precisament de manera més forta en els joves que viuen aquests processos de no 

mobilitat, sumat a la manca de referències reals d'identitat positiva i en barreja amb els 

orígens familiars. El mateix passa amb els joves d'altres països que vinguts aquí de 

petits o nascuts ja aquí, no tenen expectatives de mobilitat social. Veuen com els hi 

manca referències pròpies d'identitat més enllà de la família o dels referents que tenen a 

través dels mitjans de comunicació i informació que permet la globalització. Aquesta 

identificació amb altres espais socials i culturals els permet una identitat còmode, sovint 

mitificada i feta a mida de l'imaginari recreat, en que no es senten qüestionats. En la 

nostra recerca hem volgut treballar positivament els elements d'identitat, per contra, els 

elements que dificulten els processos d'integració i identificació efectiva, a pesar que 

apareixen en les reflexions recollides, serien d'igual interès a l'hora de determinar els 

objectius de recerca aquí definits. 

 

En aquest joc d'identitats hi ha implícit una relació de conflicte polític que té un efecte 

real en les persones i en relació al model identitari dominant a Catalunya. Per aquest 

motiu vam preguntar als entrevistats per la seva interpretació en relació a si les relacions 

Catalunya-Espanya han estat determinants en la construcció de l’imaginari col·lectiu, i 

com es conjuguen les identitats compartides en aquest sentit. Aquesta qüestió és 

àmpliament comentada des del punt de vista acadèmic. Parlar d'identitat nacional a 

Catalunya implica per definició tenir present els elements de poder polític que hi estan 

relacionats i on Espanya juga el paper d'Estat amb tots els seus efectes com comenta 

Cardús “l’Estat utilitza instruments que sí que són legítims i que es perceben com a 

instruments legitimats i, per tant, la seva capacitat de coacció, la violència simbòlica de 

l’Estat que diu Bourdieu, és enorme. Al costat d’això els intents d’un govern regional 

com el nostre d’intentar construir alguna cosa, tenen el problema que sempre són 

percebuts com a estratègies coactives”.  

Castiñeira parla de quatre nivells de construcció en les relacions Catalunya-Espanya: en 

primer lloc el joc de reconeixement i diferència on les identitats s’influeixen 
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mútuament. En segon lloc la interferència “en el cas de Catalunya i Espanya hi ha 

hagut una manca de reconeixement (...) en relació al tema del coneixement, hi ha hagut 

ignorància, desconeixement de l’altre, i després, hi ha voluntàriament la voluntat de no 

reconèixer. A partir d’aquest moment aquest element intervé en la relació de la 

identitat catalana en relació a Espanya perquè mica en mica hi ha la sensació que 

estem en processos de construcció d’identitats en conflicte”. Aquest xoc d’identitats 

desenvolupa activament el joc de la simbologia i la diferenciació. En tercer lloc 

Castiñeira parla del paper de les migracions interiors a Espanya que incorpora la 

interferència des de l'emotivitat familiar, el coneixement d'Espanya en l'àmbit privat de 

les llars catalanes i, que, al seu parè, és un fenomen que s’atura de manera radical als 

anys vuitanta però que és un fenomen sociològic importantíssim. Per últim, i de manera 

recent, comenta una quarta etapa “es comença a veure un sostre molt limitat al model 

autonòmic i a una ofensiva molt gran per part de partits com el partit popular, el 

tribunal constitucional o el tribunal superior de justícia cap a les formes i processos, ja 

no reivindicacions, legítims i legals de ampliació de l’autonomia a Catalunya. Llavors 

el que hi ha és clarament un rebuig, i el tema del rebuig també juga a favor o en contra 

de la construcció de les identitats. (...) En la ultimíssima etapa la identitat nacional 

catalana en relació a Espanya s’està construint també des del rebuig, ja no és que em 

sento diferent sinó que és que no em volen, per tant, via fora”. 

 

Jordi Casassas i Jordi Sànchez parlen d'un mateix element interpretatiu que també 

recollia Castiñeira en el sí d'aquests quatre elements de joc en les relacions Catalunya-

Espanya. Històricament Catalunya no ha reconegut elements positius en que 

emmirallar-se amb Espanya, i el discurs cultural recull aquest fet i el desenvolupa al 

llarg del segle XX, creant el discurs d'una Catalunya moderna versus un Estat espanyol 

endarrerit. A finals del segle XX canvia la percepció de l'endarreriment d'Espanya, i 

aquesta noció ja no té la força que tenia abans com a model de contraposició. Més 

encara, la superació de la memòria del franquisme i l'Espanya projectada, fa que 

Espanya es compari a dia d'avui a qualsevol país europeu del seu entorn. El model 

d'identitat espanyola, també evoluciona en aquest sentit creant elements de regeneració. 

Per tant, com diu Jordi Sànchez, “la contradicció que podem tenir ara és que en el 

moment en que tenim el creixement de la construcció nacional i de la identitat més fort i 
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sòlid des de fa molts anys, també tenim l'emergència d'un sentiment d'identitat espanyol 

bastant més desacomplexat del que havia estat històricament”. Com comentàvem, 

veiem com de vegades s'adopta aquest element d'identificació a mode de contraposició; 

que Jordi Sànchez interpreta com a conflicte de diferent imaginari expressat amb 

creixent nitidesa des dels noranta ençà, i en els últims anys, com a reacció de la identitat 

espanyola als girs del moviment catalanista cap al sobiranisme. 

 

La qüestió del xoc identitari doncs veiem que adopta un to marcadament polític. En el 

camp de la identitat cultural cal fer una interpretació en termes de les relacions de poder 

que s'estableixen entre les identitats. Cardús ens diu “el problema està en la pròpia 

noció d’identitat. Si tu consideres que la identitat es defineix per uns continguts 

podríem preguntar-nos és possible ser català, espanyol i europeu a l’hora? (...) “que se 

sent vostè”? Jo no em sento, perquè jo no sóc lliure de sentir alguna cosa, a mi em fan 

sentir. No és veritat que això sigui una qüestió d’opció personal. Jo tinc carnet 

espanyol i els elements de coacció d’aquesta identitat són fortíssims. El segon error és 

suposar, des del meu punt de vista és clar, que la identitat està constituïda per aquest 

tipus d’elements que pertanyen a la consciència individual. La identitat des del meu 

punt de vista és una relació i, per tant, el tipus de relació que s’estableixen en aquests 

diferents focus de poder són els que determinen la meva identitat (...) llavors es pot ser 

català i espanyol? És que el problema no és si jo puc ser-ho sinó si les estructures de 

pertinença política m’ho permeten. (...) Algun cop s’havia parlat de les identitat 

múltiples o concèntriques (...) És una noció molt estranya d’identitat. La identitat és 

com es relacionen les diferents capes: com es relacionen els lleidatans amb la capital 

de Catalunya? Tenen bones o males relacions? Tu dius, puc ser lleidatà i català 

alhora? Depén de com et tracti Catalunya potser serà complicat, perquè no ets tu que 

ho tries sinó el tipus de relacions que estableixes i és el mateix cas amb la llengua. No 

és qüestió de si tu parles català. Jo parlo català i castellà i no tinc cap problema, no és 

problema de si el castellà és o no la meva llengua, si la parlo deu ser meva suposo; el 

tema és quina mena de relacions s’estableixen en l’ús d’aquesta llengua? Si una 

llengua només la puc fer servir en uns espais i no en uns altres, si l’ús de determinades 

llengües em posa en una situació de subjecció o dominació, etc. quina mena de marc de 

relació s’estableixen a través de les llengües? Aquí és on hi ha el problema, no és si jo 
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les se parlar o no. No és que no pugui parlar castellà, la llengua no serveixen només 

per comunicar-se, la llengua és d’altres coses: són estructures de relació i de 

dominació, de defensa i autodefensa i de reconeixement. (...) La identitat sempre és 

complexa i múltiple i respon a aquestes diferents posicions d’aquests elements, el que 

passa és que es tracta de saber quins elements són forts i quins febles, quins dominants 

i quins dominats, quins perviuen i quins desapareixen en aquest sistema de relacions”. 

Antoni Estradé en fa una valoració en el mateix sentit “un pot sentir que pertany a tres 

bandes -i a vint-i-quatre!-. Et pots sentir de la teva família, del teu barri, del teu poble, 

de la teva comarca, de la província, de la regió, de la nació, de l’Estat, d’Europa, del 

món i de moltes altres coses alhora. És el que tu et sents subjectivament, i són nivells de 

pertinença que tu tens i que poden ser més o menys importants en diferents moments –i 

més o menys compatibles entre ells-. Però la traducció pública i real d'això és tota una 

altra cosa. A nivell privat i de sentiment individual va d’una manera, però a nivell 

públic no funciona exactament igual. Una cosa és el que jo em sento i una altra cosa 

són les implicacions polítiques d'aquests diferents nivells d'identitat i el grau de 

reconeixement que puguin obtenir. (...) Quan, com passa en els casos de Catalunya i 

Espanya, un àmbit de pertinença té derivacions polítiques que van molt més enllà de la 

pura subjectivitat, aquestes ambigüitats es fan molt més difícils de sostenir”.  

La identitat catalana sense ser la d'origen ni la de l'Estat serà forta segons els 

condicionants individuals i locals en que cada persona es trobi: segons on visqui de 

Catalunya, l'entorn que hi hagi, la llengua d'ús social dominant que s'hi parli, etc. 

“l'enclau on vagis a parar tindrà a veure amb les possibilitats de que la identitat 

catalana esdevingui un element més o menys important per a tu. Mentre que les altres 

dues identitats segur que acabaran tenint un pes, l'una com a identitat cultural, com les 

arrels que conformen la teva identitat d’origen. I l'altra com a identitat de destí, que 

potser no tindrà una traducció molt emotiva ni comportarà necessàriament una 

identificació profunda amb els símbols o els valors d'aquesta comunitat, sinó que serà 

una identitat més pragmàtica, que hauràs d'adquirir per raons pràctiques, perquè per 

ser ciutadà d'aquí t'hauràs de naturalitzar, nacionalitzar, etc.”. 

 

3.3.2. La personalització de les identitats 
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Sumat al procés de construcció nacional, i a la identificació i recreació dels elements 

d'identitat, un canvi àmpliament debatut a dia d'avui és l'evolució de les identitats cap a 

contenidors identitaris mòbils, flexibles lligats a una projecció de la modernitat tardana. 

En aquest sentit es parla de certa exageració d'aquesta tendència. Cardús comenta el fet 

que el que ha canviat són els instruments de poder i de construcció de la identitat més 

que no pas la vida líquida de les persones “no tinc la impressió que ara visquem temps 

més líquids des del punt de vista de l’experiència dels individus, però sí des del punt de 

vista de la complexitat de les estructures de dominació”. Jordi Sànchez reflexiona 

entorn a la noció de liquiditat. Liquiditat entesa no com a sinònim de pèrdua del valor 

de la identitat, sinó com a procés de re-intepretació o re-ubicació dels temes de pes que 

determinen la identitat. En definitiva ens trobem davant un procés de canvi. Sànchez 

apunta, “el que no agafa liquidesa és aquesta força del valor de la democràcia, i ja se 

que estem en una crisi dels valors democràtics, però el que probablement a la gent la 

porta a consolidar la seva voluntat política és la sensació que algú manipula, utilitza, 

condiciona, una voluntat política d'una determinada comunitat. I aquest és un element 

que no es veu afectat per cap dinàmica de la liquiditat i aquest crec que és un bon 

senyal perquè malgrat un relativisme la gent et diu que la maduresa democràtica es 

tradueix també en la no renúncia dels ciutadans a exercir la seva majoria d'edat, no 

volem ser tutelats en molts sentits, i tampoc nacionalment quan es produeixen 

determinades voluntats”.  

Si bé és cert que els elements d'identitat tradicional, o els grans ismes com comenten 

Sànchez i Capdevila han perdut legitimitat i s'han desvaloritzat. Capdevila fa una 

reflexió de gran interès en aquest sentit: “perquè ningú es vol dir nacionalista en el 

catalanisme? Perquè en els últims quinze anys ha reaparegut el terme catalanisme com 

un terme més neutre enlloc de nacionalisme que s'havia usat tant a principis del segle 

XX? Perquè la gent evita dir-se nacionalista malgrat ser-ho? Aquest isme vol dir 

afecció a, reivindicació de, perquè la nació està en crisi. Perquè aquest isme, aquesta 

afiliació cap a la nació fa mal, perquè el sentit fort de la nació està en crisi. Aquest 

sentit de la nació com a realitat objectiva que existeix malgrat tu mateix i té uns 

identificadors objectius això està totalment en crisi. En canvi una concepció més 

personalitzada de la nació això no”.  
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També Estradé apunta a la centralitat de la identitat personal com a realitat de 

primeríssima actualitat, més que mai els individus es preocupen per la seva identitat i la 

seva definició. No es paradoxal, afirma, que al mateix temps es doni un creixement de 

la immigració i un creixement de l'independentisme, sinó que, precisament, la 

complexitat afavoreix un replegament per garantir la reproducció i la permanència 

d'aquesta identitat. 

 

Castiñeira desenvolupa una reflexió en relació a a personalització de les identitats i els 

processos accentuats d’individualització. A través de l'Enquesta Europea de Valors 

(2001) s'observa com els nous fenòmens de la postmodernitat estan molt vinculats al 

que s'ha anomenat autobiografies bricolatge i el valor de la personalització creixent a 

Catalunya, “que vol dir personalitzada? Si es coneix el fenomen del tunning, vol dir fer 

un cotxe únic i original fet per mi mateix, el que fem són vides tunejades en tots els 

aspectes, també en la identitat nacional així com en l’aspecte moral, l’aspecte sexual, 

familiar, polític, religiós, etc. (...) Aquí el repte parlant d’identitats col·lectives és com 

es menja i es pot digerir el tenir vides molt individualitzades amb projectes de vida en 

comú, perquè les societats necessiten graus mínims de cohesió, de convivència social. 

En la mesura en que la societat es va fragmentant o individualitzant això té 

conseqüències tant per l’àmbit de les identitats nacionals com també per l’àmbit més 

bàsic de viure junts”. Castiñeira creu que aquest és el tema de reflexió més interessant: 

com abordem la gestió d'una societat amb persones cada cop més diferents culturalment 

i que a més a més viuen cada cop més aquest tipus de personalització identitària? Les 

fórmules de cohesió social són més complexes de definir, i en resulta una expressió, que 

és aquesta idea europea de la crisi del multiculturalisme com a sistema fallit.  

A Catalunya l'Enquesta Europea de Valors constat aquest procés d'individualització 

però, a més a més, posa de manifest una identitat nacional forta com a conseqüència de 

les relacions de tensió amb Espanya dels últims anys. Casassas tanmateix comenta que 

durant tot el segle XX Catalunya conviu entre aquesta realitat pròpia, el procés 

d'uniformització espanyol i la complexitat social creixent fruit de la immigració. Per 

tant, la qüestió de les relacions amb Espanya es torna a posar de manifest. Tanmateix la 

pregunta genèrica en aquest sentit seria més àmplia i ens hauria de fer preguntar, davant 
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els processos d'individualització creixent més recents, que aporta la identitat nacional 

comunitària pels individus?  

Capdevila comparteix l'anàlisi, la comunitat nacional es ressent de l'exacerbació de 

l'individualisme però hi ha elements de recreació identitària que creixen “les nacions 

culturals com la catalana que la seva identitat històricament parteix molt d'un 

component cultural encara que sigui la llengua, perquè ja hem dit que passa amb la 

història, tot i que en canvi s'han recuperat elements de la tradició folklòrica de la 

vessant més antropològica (aquesta és una de les característiques de la postmodernitat, 

que sobretot es veu molt clar en les característiques del catalanisme glocalista i cert 

independentisme d'esquerres, és que ha existit una certa antropologització de la nació, 

s'ha recuperat i recreat material folklòric). Tot això l'Estat-nació no ho té, té la seva 

massa de crear consciència i identitat a través de valors molt laics. La crisi de la nació 

és general si bé és cert que, en general, encara afecta més als Estats-nació que a les 

nacions culturals. I és més, en aquests moments, els mecanismes dels Estats-nació per 

compensar el seu desgast són mecanismes extranacionals, bàsicament el món de les 

multinacionals, les grans marques i l'esport d'elit i tota la mitologia de masses lligada a 

la cultura de masses d'elit. Són aspectes que van més enllà de l'Estat i que creen 

mecanismes de cohesió més enllà de l'Estat”.  

Altre cop, davant aquest procés de personalització, trobem com els elements de benestar 

i consum de masses menys directament relacionats als elements simbòlics tradicionals 

connectats amb la llengua i la cultura catalana, guanyen terreny com a elements de 

cohesió i reivindicació. Estradé comenta “són qüestions que tenen a veure amb aspectes 

més polítics i econòmics que no pas estrictament “culturals”. (...) El nacionalisme 

català mai havia fet tanta insistència en aquests elements més pròpiament polítics i 

econòmics com ho fa ara. (...) El fet simbòlic que el moviment de les consultes populars 

sobre la independència hagi volgut conscientment incorporar al cens de votació els 

immigrants és un clar indicador que s'està articulant no sobre una visió ètnica (del 

tipus “és català aquell que té els quatre avis nascuts aquí”), sinó sobre una altra de 

més oberta: és català tothom que viu les conseqüències de formar part d’una comunitat 

que veu cada cop més limitats els seus marges d’autogovern”. 
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3.3.3. El debat cultural i lingüístic 

Quan s'ha comentat la importància dels elements culturals a Catalunya com a elements 

d'identificació nacional d’acord amb la impossibilitat de tenir instruments d'identitat 

política, no només ho plantegem des d'un punt de vista acadèmic. L'imaginari col·lectiu 

continua mantenint l'aspecte culturalista com un element determinant de l'autoconcepció 

sobre la catalanitat. La reflexió dels entrevistats és compartida en el sentit de que a 

Catalunya històricament s'ha donat molta importància als aspectes culturals com a 

signes identitaris i l'assumpció d'aquests com a sinònim d'inclusió. La cultura com a 

font de representació i amb la particularitat potentíssima de la llengua com a 

diferenciador és una realitat.  

Si això és així, també és cert que, per una banda, no és l'únic component d'identitat 

nacional i, per altra, la cultura incorpora un espai de reconeixement de l'altre que 

l'integra en la col·lectivitat nacional. La cultura catalana pot ser entesa sota diferents 

paraigües, tal i com qüestiona Castiñeira la cultura és territori i paisatge, esport, ciència, 

folklore, patrimoni, innovació, etc. “Quan parlem de cultura catalana li posem un 

segell que el vincula a què? A una ciutadania? A un territori? (...) els elements 

d’empeltament, hibridació i mestissatge ens obliguen a no poder definir tan clarament 

les fronteres. Estem obligats a treballar amb una lògica difusa quan parlem de cultura 

catalana. La creació té un punt d’arrencada, lloc de naixement, però la creació i més 

ara amb Internet, és penetrada per totes bandes, és híbrida, és mestissa, etc. Tots 

aquests elements s’han de posar en la resposta d’aquesta pregunta. Un filòsof català 

deia “si fem filosofia a Catalunya, en català o catalana, si és bona, segur que serà 

catalana”. Si haguéssim de parlar com a puristes no tindria cap recança en fer-la 

nostra si és bona, crec que és més intel·ligent actuar amb visions inclusives que no amb 

visions puristes llepafils”.  

Políticament durant anys s'ha mantingut un debat des del pla acadèmic sobre què és i 

que no és cultura catalana. A Catalunya si més no, el que hi ha són mostres culturals 

diverses i fortes, algunes d'elles catalanistes i d'altres que no. I més enllà del rerafons 

polític que s'hi amaga, hi ha també una estreta relació amb la idea de que la catalanitat, 

que és de base de base cultural, ha ajudat a crear un espai de mobilitat social. Casassas 

en diu “seguim confiant en què la Catalunya nacional promociona aquella força 

integradora que a vegades hem centrat en l’expressió “ascensor social”. Ho creiem i 
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ho volem creure malgrat l’existència d’una Catalunya en tensió constant, malgrat no 

disposar d’un Estat propi que exerceixi d’agent integrador. Sabem que en el nostre 

entorn de referència ha funcionat en comptades ocasions, i així i tot ho hem convertit 

de convicció cultural en argument polític i això vol dir que algun element de realitat 

deu tenir”. 

Tanmateix la importància del reconeixement en relació a la llengua i la pluralitat d'usos 

lingüístics és un element que ha de formar part dels debats públics que es generin 

davant la realitat canviant de Catalunya. Jordi Sànchez creu que cal entendre que totes 

les expressions culturals han de ser considerades aportacions a la cultura catalana, diu 

“no estic dient que haguem de renunciar al principi de llengua pròpia ni que haguem 

de deixar treballar per que el català hagi de recuperar un terreny que ha perdut en el 

mercat, ni que no hi hagi d'haver discriminació positiva cap al català, estic dient que 

una visió que ha existit i continua existint que tot allò que no es fa en els cànons 

fabrians d'expressió cultural no és d'aquest país, crec que és una visió més del segle 

XVIII que del segle XXI, i això que ho verbalitzo en el castellà ho hem de començar a 

entendre també amb la llengua àrab, amazic, etc. perquè és la realitat del país que 

tenim i forma part d'aquestes dinàmiques noves fruit de la globalització, fruit de la 

complexitat, processos demogràfics on hem d'entendre que hi pot haver una adhesió a 

una voluntat política nacional, però que es fa mantenint unes arrels personals que 

poden tenir la seva concreció a milers de quilòmetres d'aquí. (...) la necessitat de tenir 

una política lingüística més forta i atrevida no ens ha de portar a dir que tot allò que no 

es produeixi en català no és cultura catalana, perquè el segon pas és acceptar que una 

part del país que viu a Catalunya no fa cultura catalana. Llavors una de dos, o 

acceptem que no són catalans, o llavors ja el nivell de construcció mental amb la qual 

hem d'imaginar el futur del país és enormement difícil”.  

Hi ha visions contraposades en aquest sentit, però majoritàriament es considera la 

llengua el paler de paller de la identitat cultural. Salwa el Gharbi comenta en relació a la 

llengua “el domini lingüístic t'apropa al poble i et facilita la comunicació i la relació, 

l'entesa de les concepcions culturals, de les dinàmiques culturals dels pobles, però no 

significa que la llengua sigui una condició d'identitat” val a dir però que un cop més 

ens trobem davant una mutació dels elements clàssics d'identificació nacional 

tradicional. La cultura no és l'únic canal d'expressió ni l'únic identificador vàlid per 
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explicar, per exemple, els posicionaments polítics en termes d'adhesió al projecte 

nacional català ni en la seva traducció política. Tanmateix la llengua continua essent 

element de facilitació de la integració, la percepció de que “el parlar català ajuda”, pel 

valor de reconeixement i de cohesió que té. Com diu Cardús, Castiñeira, Rovira i 

Capdevila parlar-lo és expressar voluntat d’incorporació i tradicionalment per a acceptar 

una persona en termes de catalanitat se li demana principalment que sàpiga parlar 

català. Com hem vist a les històries de vida, efectivament aquesta percepció és ben 

vigent, tot i que paradoxalment no és sinònim d'una major presència del català al carrer 

com a llengua d'ús social. 

L'estratègia de la posició del catalanisme en relació als canvis culturals supeditats als 

processos de globalització i complexitat cultural els comenta Capdevila amb una 

interessant reflexió sobre la necessitat d'invertir en xarxa i mass media en català, així 

com en la creació de cultura de masses pròpia, basada en els elements indiosincràtics de 

més pes i acceptació social “en aquest context cal una solució plausible per regenerar 

el sentit nacional, donar-li més plausibilitat, refent i reconstruint aquests elements 

tradicionals d'identificació, fonamentalment la llengua, però també aquests elements 

lligats a la tradició folklòrica, a la festa, al lleure, al medi ambient, a l'ecologia, al 

patrimoni ambiental en el seu sentit més ampli, etc. Reconstruint tot això però amb una 

perspectiva global del món, caldria glocalitzar les cultures nacionals: refer-les, 

reelaborar-ne els sentits, no des d'un punt de vista del patriotisme tradicional sinó des 

d'un punt de vista de factors que a l'hora que identifiquen un territori tenen una 

dimensió i un valor inequívocament globals, mundials. Refer els sentits, pràctiques i 

rituals que siguin capaços de fer coincidir uns valors molt localitzats i microlocalitzats, 

lligats a territoris molt concrets, i al mateix temps, inserir-los en una visió general 

sense perdre la dimensió nacional. Aquesta és una qüestió fonamental, en definitiva es 

tractaria d'universalitzar el patrimoni local, els aspectes més genuïns, aquells aspectes 

que tenen més ancoratge en aquell fil roig de la tradició, però compte amb segons quins 

models d'identitat pública es promouen perquè si són un artifici racionalista o 

hiperracionalista no tindran èxit, si no provenen de la terra, són elements assaonats, 

amb una base sòlida i que siguin susceptibles de generar adhesions de gent de 

procedències diverses. Per exemple en el cas del patrimoni ambiental, arquitectònic, 

ecològic, festiu, etc. (...) el catalanisme ha d'invertir en cultura de masses i català? Sí, 

pel seu valor simbòlic ho ha de fer, però compte perquè en cultura massiva 
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estandarditzada, nosaltres serem en funció del mercat, de manera limitada. En canvi 

podem competir en els elements idiosincràtics, és a dir en els elements arrelats, sempre 

que siguem capaços de relligar-los amb allò que tenen d'universal”. 

 

3.3.4. El paper dels agents polítics i social en la configuració del discurs identitari 

Si efectivament la cultura i la llengua no són l'únic referent d'identitat nacional a 

contemplar, cal tenir present quin paper juguen actors socials i polítics com l'escola, els 

mitjans de comunicació, les institucions, les associacions ciutadanes, etc. en la creació i 

recreació d'espais d'identificació. Tanmateix no és una realitat immòbil i la societat 

civil, així com els partits polítics per exemple, han experimentat canvis i contradiccions 

pròpies de l'última dècada del segle XX que els posa en qüestió com a elements centrals 

de recreació de la identitat i, tot i que continuen tenint un paper importantíssim, tots ells 

viuen transformacions que es contemplen en les entrevistes realitzades. On hem de fixar 

la mirada doncs? 

 

Cardús comenta, en una línia similar a la tesi de Capdevila, el paper principal que 

haurien de tenir les indústries del lleure i la cultura en la recreació de les identificacions 

nacionals i els llocs idealitzats, els llocs de memòria que predominen. Castiñeira diu en 

aquest sentit també, “la cultura i les identitats tenen a veure amb elements simbòlics i 

narratius, per tant aquí hauríem de preguntar, de quin relat em sento format part? (...) 

més enllà dels actors hi ha els percutors, els desencadenants. Segurament en aquest 

moment està fent més per la identitat nacional les victòries del Barça que no qualsevol 

pensador. I que vull dir quan parlo de percutors o desencadenants, doncs que en les 

identificacions són les narratives per això els media i els mitjans són importants, però 

són importants també les emocions. I en l’àmbit de la politologia sovint no hem tingut 

en compte aquest element. Emocions vol dir la identificació amb un paisatge, o 

identificar-te amb un espectacle esportiu que genera un tipus d’emocions que 

cohesionen un grup”.  

Podem parlar doncs de la necessitat de retrobar les fonts primàries més 

emocionalitzades per a vincular la identitat a elements populars i de vincle amb la 
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moderna cultura de masses que creïn identitat en aquest context de personalització de 

les identitats però de cohesió davant la dispersió globalitzadora. Capdevila indica uns 

quants dels àmbits en que cal invertir en aquest sentit: les noves tecnologies de la 

informació i la comunicació, la gestió privada de l'economia, els mitjans tradicionals de 

comunicació massius: radio, premsa escrita, televisió, la publicitat i el camp de la 

cultura de masses més popular, i l'àmbit de les indústries culturals més potents 

actualment que són el cinema i la cançó popular. Per Capdevila cal evitar les 

prevencions, herència del noucentisme, en que es mirava amb recel les manifestacions 

de la moderna cultura pop, sobretot als anys seixanta-setanta, on la cultura catalana li ha 

costat molt d'inserir-se. En aquest sentit la cultura popular és una de les expressions que 

viu moments de major creixement en termes de readeqüació amb la moderna cultura de 

masses. 

 

Casassas planteja la necessitat de contemplar la diferència entre comunitat i societat 

fruit d'aquests processos de canvi social vinculats a la pervivència de comunitats 

culturals diferenciades, comenta “s'està produint una escletxa de permeabilitat molt 

estreta entre la comunitat familiar, la ex-nacional i la societat d’acollida. Això es pot 

enquistar i arribar a situacions de conflicte com el cas francès. Nosaltres encara ara 

tenim la il·lusió de que podrem, de que es pot arribar a aquesta assimilació i trencar 

aquesta distància de que parlava Tunies entre societat i comunitat (...) el que hem 

pogut imposar a Catalunya és un discurs que ha pogut dialogar amb aquesta realitat 

històricament, el que està en joc és si aquesta realitat es podrà mantenir o no. Tots 

pensem amb les eines que podem disposar per a què això continuï funcionant, i 

aquestes eines estan apunt de només ser viables a través de la consecució d'un Estat 

propi diferenciat”.  

Trobem que entre els agents socials i els instruments que utilitzen de reproducció com a 

percutors dels processos d'identificació, hi ha un factor vital, primerenc, que és el del 

benestar, que afavoreix al desenvolupament personal en la societat d'acollida i com a 

cohesionador de la comunitat. Un element comentat als relats de vida i recollit també 

per El Gharbi, és la crítica a la idea que la societat sigui tant oberta per afavorir en els 

processos d'identificació “la família és un tema fonamental per a la integració pel que 

representa en el procés d'identificació amb el país i la identitat. (...) I a pesar que 
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l'escola fa molts esforços i té bons programes interculturals, després no ajuda tampoc 

el discurs polític de vegades xenòfob, criminalitzador, de vegades amb bones intencions 

però que fomenta els prejudicis, etc. Hi ha molts reptes en aquest nivell que no ajuden a 

la identificació en l'àmbit local on estem vivint, tant des del tema de la immigració com 

des de les percepcions d'integració en una societat que poden ser moltes. (...) L'element 

de la globalització juga molt en aquest sentit, perquè hi ha molts mons al nostre voltant 

sense conèixer-los realment. Els èxits i fracassos que puguem tenir amb el tema de la 

identitat tenen a veure amb la possibilitat d'identificar-se amb l'espai. No és només un 

tema polític sinó que es tracta d'una qüestió del dia a dia. (...) Que s'està fent 

malament? A mi em sembla que bàsicament té relació amb la percepció de rebuig (...) 

tenim una obsessió amb l'origen a pesar que a nivell de discurs públic sembli que la 

nostra preocupació estigui lligada a que la gent parli la llengua catalana, s'identifiqui 

amb Catalunya i amb el seu projecte, etc. però encara així releguem a la gent al seu 

origen i els tractem en funció de l'origen. La gent no ho fa amb mala intenció 

evidentment, és que no hi ha hagut una cultura de relació amb l'altre i de rebuda de 

l'altre perquè Catalunya ha viscut molts anys d'autodefensa i de lluita i segurament 

això ha afectat en la idea de compartir la identitat independentment dels seus orígens, 

perquè la gent viu aquí i hi han de participar en tots els aspectes”. 

 

3.3.5. El model català de gestió de la immigració 

A nivell polític el debat sobre el model i la capacitat de gestionar les polítiques 

d’immigració ha esdevingut una qüestió destacada en l’agenda política i en la reflexió 

acadèmica. D’una banda la influència de les polítiques multiculturals/interculturals, les 

experiències de casos significatius com el de Quebec, les polèmiques entorn els 

discursos recents a França i Alemanya o fins i tot la reaparició d’una extrema dreta 

europea contundent en el discurs identitari i xenòfob són elements a considerar. A nivell 

ciutadà es fa palès un cert discurs de rebuig de la immigració que en termes quantitatius 

s'ha vist reflectit a l'Enquesta Europea de Valors. Com comenta Castiñeira s'ha de tenir 

present també que els canvis es produeixen en una etapa de crisi on el rebuig es vincula 

més a raons de competència laboral i econòmica que a un problema cultural o racial. 

Tanmateix aquest fet té a veure amb el model convivencial. Hem preguntat als nostres 
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entrevistats sobre quina creuen que és la posició que ha de mantenir Catalunya en 

relació al model de gestió de la immigració i en relació al discurs públic que s’en derivi.  

El Pacte Nacional per a la Immigració s'aprova l'any 2008 amb la voluntat d'impulsar 

una filosofia pròpia comuna en matèria d'immigració. S'hi desenvolupen tres eixos de 

treball: gestió dels fluxos migratoris i accés al mercat de treball, adaptació dels serveis 

públics a una societat diversa i integració a una cultura pública comuna. En relació als 

elements de major interès per aquesta recerca, aquest tercer eix ha centrat la nostra 

atenció. Hem preguntat sobre el parè dels entrevistats d’acord amb aquesta idea de 

vertebrar una “cultura pública comuna” tal i com es recull al PNI. Les idees principals 

recollides valoren positivament la iniciativa i la línia de treball encetada, insistint en la 

necessitat de continuar enfocant les accions públiques en la mateixa direcció que els 

acords escrits. Es valora positivament l'aposta per uns llocs comuns compartits basats en 

els elements propis del país com a model diferenciat més enllà de la idea de 

l'assimilacionisme, el multiculturalisme o interculturalisme.  

Cardús diu “en una concepció més pròpiament sociològica de la cultura, s’ha 

d’entendre com una xarxa de relacions i de lleialtats i, per tant, tu no pots suposar que 

es pot compartir un mateix espai des de cultures diferents perquè és contradictori en els 

termes, hi ha d’haver alguns espais de lleialtat comuna, de respecte, de criteris comuns, 

d’intercanvi i comprensió del que ens diem”. Castiñeria afegeix la consideració que no 

només hem de parlar de model de gestió sinó també de model de recepció “a Catalunya 

quan no teníem institucions democràtiques ni catalanes durant el franquisme teníem 

immigració, i hem gestionat bé aquesta immigració. Per tant necessitem tant un model 

de gestió com un model de recepció, i aquest últim l’hem d’aplicar des de la societat 

civil. Perquè em resolt força bé les fornades migratòries fins als anys vuitanta? Perquè 

la densitat associativa catalana, la societat civil i els sindicats van acollir i acomodar 

aquelles fornades migratòries. (...) Això vol dir que hem de començar amb el nivell més 

bàsic, hem de treballar la recepció i la gestió des dels espais intermedis: a través dels 

equips educadors, en la sanitat pública, amb les administracions on hi ha contacte amb 

la gent, amb tot aquella gent com els recursos humans de les empreses, etc. tota aquella 

gent que són l’anella de connexió, entre el ciutadà de peu amb més o menys cultura i 

l’immigrant”.  
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Hi ha acord en la infactibilitat del model multicultural com a model pràctic. Casassas 

interpreta l'evolució històrica del model a Catalunya i parla de l'èxit real de la proposta 

com el model més factible en que els països europeus progressivament s'hi aniran 

sumant “Catalunya ha rebutjat, per supervivència, el multiculturalisme, perquè en el 

multiculturalisme la cultura catalana cada vegada era la més petita. Per tant creació 

d'una cultura comuna i cadascú manifestació de la seva vivència a nivell particular 

amb total tolerància, i que la gent per convenciment, interès o necessitat es vagi 

integrant, que és el que es va resumir amb la possibilitat de que funcioni l'ascensor 

social. (...) el que funciona és l'assimilació cultural, amb la permissibilitat de que 

cadascú es manifesti familiarment com vulgui, i que és el rerefons del model de la 

integració escolar i lingüística. Permet però obliga. És aquí on van arribant alemanys i 

anglesos, però ells disposen de l'Estat, a la idea de crear un codi de mínims. Com ho ha 

fet això el catalanisme? Amb un intent de convenciment que és allà on jo em reconec, 

amb una proposta culturalment no violenta i amb la búsqueda d'hegemonies que han de 

ser cada cop més complexes no cada cop més uniformes”.  

Capdevila, en la mateixa direcció, comenta la necessitat d'una comunitat nacional i una 

identitat referencial per a vertebrar un bon funcionament social i de justícia social i 

evitar, precisament, allò abans comentat de la ruptura entre comunitat i societat “el 

melting pot és un fracàs, no només des del punt de vista de la construcció de les 

identitats col·lectives i individuals, sinó que porta a la guetització de les persones més 

pobres, de la gent més desafavorida econòmicament. S'ha de tenir en compte també que 

la desconsideració de la multiculturalitat no porti, per altra banda, al privilegi en 

benefici de certes cultures. Però el principi del melting pot, el mosaic o el magma 

divers i liberal en el sentit més pur del terme, no només és impracticable, sinó 

improcedent des del punt de vista de les identitats, des del punt de vista de la 

construcció d'una identitat que cohesioni col·lectivament, així com des del punt de vista 

de les possibilitats de promoció i justícia social dels sectors més febles”. Tanmateix ens 

trobem davant la situació que Catalunya no té mecanismes propis de gestió del fet 

migratori ni dels fluxos que se'n deriven, de manera que la possibilitat de gestionar 

aquesta qüestió resulta certament limitada des d'una òptica de comunitat nacional. El 

Pacte Nacional esdevé una eina per fixar els marcs d'aquesta voluntat malgrat la poca 

flexibilitat real en termes de control polític no permet anar més enllà.  
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El PNI recull i sintetitza, en certa mesura, una interpretació de la noció de convivència 

en que el catalanisme s'ha projectat al llarg del segle XX. Ho fa de manera actualitzada i 

amb alguns elements importants a destacar com comenta Sànchez: els serveis universals 

bàsics per al conjunt de la població independentment de la procedència, aposta per la 

voluntat de reconèixer drets de ciutadania plens a la població, fa una mirada de drets i 

deures de la població nouvinguda, també de deures morals d'acceptació i reconeixement 

de la cultura i la llengua catalana. A través del PNI i la Llei d'Acollida es posen les 

bases per donar coherència global a les les polítiques d'acollida dels municipis que fins 

al moment treballaven descoordinats en aquest sentit.  

Tanmateix Sànchez afegeix algunes reflexions importants en relació a les dificultats 

existents, a banda de la incapacitat de gestió directa del fet migratori. Assenyala una 

problemàtica també real a Quebec que té a veure amb el fet que les poblacions 

al·lòfones es decanten cap a l'anglès enfront del francès i a Catalunya cap al castellà 

enlloc del català, i en segon lloc el fet que un de cada quatre persones en edat adulta-

jove sigui estrangera “quan parlem de construcció nacional és un factor que hem de 

tenir molt present, perquè sinó els altres els que construeixen la identitat espanyola ens 

el tindran present a favor seu”. Estradé reitera la importància d'entendre que per parlar 

d'una política d'immigració real cal que hi hagin atribucions polítiques suficients i 

aquest és un buit en el que ens movem. Tenint present que parlar de cohesió social vol 

dir també parlar d'identitat obertament “la qüestió de fons és que la comunitat que s’ha 

de formar entre els que ja hi eren, els que fa poc que hi són i els que vindran després, 

no queda ben definida. Aquesta comunitat, sobre quins fonaments es concep? En base a 

quins eixos s’ha de definir? Quin perfil i quins límits hauria de tenir? Sense precisar tot 

això, no val gaire la pena parlar de gestió de la immigració”.  

També en relació a la identitat hem de tenir present que en la proposta de catalanitat les 

aportacions de persones que arriben al país és important de contemplar en l'orientació 

de la nostra acció política, Capdevila comenta, “crec que és bo que en aquesta nova 

concepció de la catalanitat també hi hagin aportacions dels nous contingents que 

arriben a Catalunya. I cal explorar en quins camps ja s'han produït aquestes 

aportacions. El que no pot ser és ni el discurs del mosaic, ni del bonisme, la integració 

cultural ha de ser un procés gradual i que no coarti la persona nouvinguda que ha de 

poder aportar en un projecte d'identitat nacional futur i en la esfera privada mantenir 
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les identitats que considerin”. En definitiva a les entrevistes veiem que hi ha acord en la 

idea que la identitat és mòbil i en constant redefinició, és una identitat-projecte de 

construcció d'un futur comú que passa per una catalanitat oberta a les aportacions dels 

nous catalans. 

 

3.3.6. Elements de discussió vinculats al PNI 

Amb el Pacte Nacional per a la Immigració hem vist una aproximació a la noció de 

“cultura pública comuna” un concepte estretament vinculat a la definició dels elements 

de catalanitat a compartir. Al Quebec, els documents similars al PNI incorporen el debat 

identitari de forma oberta i no exempta de debats importants. Hem preguntat sobre el fet 

que a Catalunya sigui cert que s'evita parlar d’identitat perquè es considera que 

políticament hi ha por a fragmentar la comunitat. Cardús comenta el fet que hi ha certa 

incomoditat amb el tema perquè la noció d'identitat a la que ens referim socialment 

sovint resulta errònia, i tendeix a donar a entendre que estem parlant d'un tema de debat 

polític. Cardús planteja: la societat catalana és una societat cohesionada que si parlem 

d’això la dividirem? O és una societat dividida que no en podem parlar perquè no és 

noti? Perquè si és una societat cohesionada, quin problema té de parlar del seu futur? Si 

resulta que parlant d’això es fragmenta, que vol dir? Què això ho trencarà o que ja està 

trencada i no parlant d’identitat i projectes de futur podem mirar cap a l’altra banda i no 

passa res? Si efectivament estem d'acord en que les identitats són polièdriques 

conformades per múltiples elements, a l'hora d'obrir un debat en aquest sentit no hauria 

de resultar tant complex, el mateix passa, diu Cardús, quan ens referim a les polítiques 

d’immigració perquè de nou qüestiona els nostres propis paràmetres, comenta “la 

identitat no és una qüestió de tenir una bandera penjada a casa sinó que és una qüestió 

de negociació d’interessos, de conflictes, de dominació, de control d’espais i 

consciències i per tant estem parlant de poder, de quelcom molt més rellevant”. 

En relació als referents de Quebec hem fet esment al text Bouchard-Taylor en relació al 

debat identitari. Castiñeira comenta aquesta opció de debat públic “el text Bouchard-

Taylor reflexa un liberalisme democràtic avançat com el de la societat quebequesa, són 

tant cartesians o liberals moderns que han dit “això que hem dit que tot intuïm que 

forma part de la identitat quebequesa intentem-ho verbalitzar” que em sembla molt 
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important, té riscos però. Però perquè dic que hi ha riscos, doncs perquè les identitats 

són relliscoses, tenen les identitats no estan quietes tenen punts d’influències. El text 

Bouchard-Taylor em penso que tenia la intenció de dirimir quin serien els elements 

vertebradors bàsics, el pal de paller de la identitat. Aquells que podem dir que ens 

caracteritzem ara, avui per avui, els quebequoise. És perillós perquè com que fas fotos 

fixes pots dir “ara ja tinc els elements d’identitat identificats, i vas amb la radiografia i 

te la poso a tu i et dic d’aquests cinc elements quants en tens? I tu dius doncs un, 

llavors doncs fora”. Bouchard-Taylor no volien això sinó que amb un tema complex 

com aquests, volien entreveure a partir de quins elements hauríem de pensar i quins 

creiem que són importants de reforçar, amb la precaució de dir, compte de no entrar en 

la casuística perquè llavors podríem dir “jo sóc més català que tu perquè tinc dos 

quilos més d’allò o això”, és complicat”. 

Un altre dels elements que acadèmicament s'ha posat sobre la taula en relació a la 

identitat i la comunitat, té a veure amb el paper que juga la immigració en termes 

d'influència en la construcció política de la identitat nacional. Ricard Zapata parla dels 

efectes de modificació que la immigració té en la comunitat de recepció i que anomena 

“l’efecte mirall”: la immigració ens posa un mirall davant nostre i ens qüestiona el que 

som i com som. Zapata però creu que en relació a la re-presentació de la comunitat hi ha 

una pregunta a fer-se: qui és immigrant a Catalunya? Acadèmicament és una pregunta 

que no té la mateixa resposta que en termes de realitat administrativa. La pregunta és 

clara, acord a quin criteri parlem d'immigrants? Per una qüestió d'adquisició dels drets 

de ciutadania, acord a la idea del que ha de ser la “integració”, per una qüestió d'origen 

familiar, etc. Salwa El Gharbi comparteix l'interrogant. Totes són preguntes que tenen a 

veure amb l'imaginari social recreat amb la qüestió de la immigració i, que, tanmateix, 

poden ser respostes amb criteris ben variables perquè són heterogenis i complexes de 

determinar. El tema de qui és immigrant però és una pregunta vinculada, per exemple, 

al que ha passat a França amb els fills i néts d'antics algerians i la reiterada idea de 

parlar “d'immigrants de segona o tercera generació”. O bé els catalans d'origen espanyol 

o fills d'antics immigrants que no han sigut permeables a elements de catalanitat o l'ús 

freqüent del terme “d'alumnat estranger” en el món educatiu amb nens nascuts a 

Catalunya.  
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Darrera d'aquesta idea hi ha una qüestió de concepció política i de projecció del model 

d'inclusió, Cardús comenta “hi ha alguns que quan diem que no hi ha immigrants el que 

fem és una afirmació, no estem constatant un fet sinó que expressem un desig o una 

voluntat: aquesta és una societat inclusiva. I d’altres diuen “no siguis ingenu, aquí si 

observem el que està passant a les escoles ja ho veuràs si no hi ha andalusos, aquí hi 

ha gent que ha quedat tancada a la seva closca i no n’ha sortit encara i ja fa tres 

generacions”; i com a constatació de fet no vol dir que no sigui veritat. Per tant la 

pregunta del que és un immigrant pot referir-se al que voldríem que fos, o quin és el 

nostre projecte de país, o el que és la gestió de les realitats concretes o podem parlar 

de l’administració. I cada cosa és diferent i no hi ha un criteri comú en cap dels 

terrenys, és que no tenim Estat. Un Estat no homogeneïtza però un Estat et dóna un 

discurs si no oficial com a mínim hegemònic, i aquí no hi ha discurs sobre això”. 

Casassas comenta en aquest sentit “nosaltres sabem respecte la identificació catalana 

qui és immigrant i qui no. Tota persona (per al catalanisme i la cultura catalana 

alternativa de mínims, en definitiva, perquè no té Estat) que té voluntat de conviure 

amb la pròpia cultura d'una manera no agressiva, no de supeditació de dalt cap a baix, 

és catalana i potencialment nacionalitzada catalana. El grau de catalanitat d'aquesta 

persona és inicialment secundari, no importa tant, i aquest podria ser un dels recursos 

dels que ha disposat el catalanisme per sobreviure sense Estat i per convertir el 

catalanisme en un element central”.  

Per tant la qüestió de la dissolució de la condició d'immigrant és igual d'important que 

preguntar-se qui és o qui no és immigrant a Catalunya. Sànchez comenta que 

precisament aquest és el repte: quan deixarem de considerar immigrant a una persona? 

Casassas considera que té a veure, acord a la perspectiva catalanista, a l'adopció 

personal i voluntària que té voluntat de conviure amb la cultura catalana. Sànchez 

planteja dos elements, d'una banda en el moment que la persona tanca el mite del retorn, 

i l'altre moment està estretament vinculat al moment en que la població autòctona deixa 

de percebre l'altre com a població immigrant i que segurament es podria relacionar a la 

idea de Casassas. Sànchez comenta que sociològica la percepció d'una comunitat 

migrant se supera quan n'arriben d'altres, tal i com va passar amb la immigració dels 

anys vint i la immigració del anys cinquanta-setanta perquè ens trobem amb elements 

inconscients d'estratificació i de pugna social també. 
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L'últim dels debats fruit del treball del PNI que hem comentat a les entrevistes està 

relacionat a la qüestió de l'adquisició de la ciutadania plena i el dret a vot. Hi ha una 

idea compartida de que el dret a vot és important acord a uns criteris a determinar i no 

com una concessió gratuïta i desprovista del seu sentit més políticament vinculant. En el 

cas de les persones que viuen a Catalunya establement i veuen coartat el seu dret de 

participació política evidentment s'ha d'apostar pel seu reconeixement en tots els sentits. 

Cardús diu “l’intercanvi ha de ser explícit. Un ha de saber que si té dret a votar això 

comporta unes obligacions de pertinença i unes lleialtats importants. Cal establir en 

definitiva un marc de relacions adultes, madures i políticament sòlides”. Castiñeira 

afegeix una última consideració “la ciutadania depèn encara de l’Estat espanyol, a mi 

em sembla que els nivell de ciutadania tenen diverses jerarquies. En que podem 

treballar ara per ara en un model de gestió a Catalunya: drets de primera generació i 

drets de segona generació. De primer ordre, drets cívics i sindicals, tot el que té a 

veure amb el respecte a la persona, la seva dignitat, la seva intimitat i privacitat, igual 

que podríem tenir nosaltres. Hem d’hivernar de moment els drets polítics individuals 

com és el dret de vot. En canvi hi ha tot el que són els drets de segon ordre com són els 

socials i econòmics que en la mesura que diem que són catalans els que viuen i 

treballen a Catalunya, els haurien de tenir plenament assegurats, el dret a la sanitat, 

l’escolarització, el treball, etc. A mesura que els drets cívics, socials i econòmics estan 

assegurats, els drets de ciutadania haurien de ser progressius: no hi ha cap país del 

moment que no hagis de passar un període de temps variable, que permeti veure per 

part de les persones o famílies, hi ha voluntat de pertinença”. I una última pregunta 

oberta que retorna el debat entre el pes de Catalunya i Espanya en termes de gestió, en 

el procés progressiu de regulació de la ciutadania política quins criteris s'utilitzaran: És 

possible que es doni un conflicte de competències? Quins criteris farà servir Espanya o 

Catalunya si fos el cas? 

 

Les entrevistes als càrrecs públics vinculats a la Secretaria d'immigració 

En l'apartat de les entrevistes vam destinar un espai per als agents polítics que de 

manera més immediata han estat vinculats al capdavant de la secretaria per a la 

Immigració en el període actual. Hem recollit les opinions sobre els mateixos àmbits 

que els anteriorment comentats d'Oriol Amorós Secretari per a la Immigració en el 
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mandat 2006-2010, i Xavier Bosch, actual Director General d'Immigració, a qui vam 

entrevistar a les poques setmanes del seu nomenament. Per la seva significació política i 

càrrec públic presentem els resultats de les respectives entrevistes per separat a l'apartat 

anterior. 

En relació al model de construcció i d'identitat nacional, Amorós destaca un element 

preeminent en el model català que, tot i ser heterogeni al llarg del segle XX, es basa en 

la voluntat social de trobar referents a compartir en el present i en el futur, més que no 

pas en una obsessió per assenyalar els elements de diferenciació del passat; i amb la 

llengua com a element central d'identitat. Assenyala la importància de les tres onades 

migratòries viscudes a Catalunya i el factor de la mobilitat social com a element de 

construcció nacional “l’existència d’una possibilitat de treball de construir el propi 

futur, de llaurar les teves pròpies oportunitats, etc. construeix un cert imaginari en que 

la integració, la idea de construcció nacional, és de país terra d’acollida”. Defineix el 

model d’integració català basat bàsicament en la igualtat d’oportunitats, en el progrés 

econòmic i social, en el valor del treball i amb la llengua com a element d’identificació 

principal. Destaca la importància d'entendre que el procés d'integració, tant en el passat 

com en el present, no suposa la substitució d'una llengua per una altra, sinó que implica 

la incorporació del català: la catalanitat suma a d'altres identificacions nacionals de les 

persones, i aquest és un element d'extrema modernitat que el model català ha 

implementat al llarg del segle XX de manera més o menys conscient.  

Amorós comenta que la identificació amb la catalanitat parteix del prestigi d'aquesta 

que ve donada per l’èxit econòmic, la major creativitat, una major llibertat en el 

pensament i en el terreny de lo social. Comenta “la catalanitat ha estat exitosa en la 

mesura que ha tingut un diferencial amb la resta de l’Estat en quant a creativitat, en 

quant a oportunitat econòmica, en quant a innovació, internacionalització, 

cosmopolitisme, aproximació a Europa, etc. Tot això i el fet que Catalunya s’hagi 

posicionat sempre a favor de la llibertat, de la internacionalització, de l’obertura a 

Europa, tots aquests elements, han donat un color diferent a la catalanitat. El problema 

comença a ser-hi en el moment en que a la catalanitat li costa mantenir aquest ritme de 

major creativitat quan l’Estat el tens en contra (...) el mite “la catalanitat és més 

moderna” costa més de mantenir”. 
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Xavier Bosch considera que no podem parlar d'un model de construcció nacional 

homogeni i que cal tenir present que hem estat un país que ha crescut en base a la 

immigració amb una societat cohesionada malgrat la diversitat existent. Subratlla la idea 

que Catalunya ha sumat noves aportacions en base aquesta immigració, al mateix temps 

que el model predominant, ha estat el de l'adhesió voluntària al projecte nacional “hem 

estat capaços d'anar assimilant totes les persones que venien de fora i en canvi anar 

creant una cultura estàndard que ha estat assumida més o menys per tothom. aquella 

visió romàntica de la Catalunya rural que hi havia, crec que es va trencar ja fa molts 

anys i hem creat una Catalunya en base a l'al·luvió de noves aportacions, i també a 

partir de la incorporació voluntària de la gent que ha vingut”. En relació a la identitat, 

Bosch creu que el factor més important de cohesió és la percepció de pertinença a un 

col·lectiu determinat amb un element de singularitat important com és la llengua. 

Afegeix “també un substrat cultural i històric que ha facilitat sense obligar a ningú, 

sense lleis, a la incorporació voluntària de la gent”; segons Bosch cal aprofitar i 

prendre nota d'aquesta herència i potenciar aquest model d'identificació amb l'impuls de 

les institucions. 

En relació a la qüestió de les relacions Catalunya-Espanya i el joc d'identitats, hi ha 

lectura similar de la realitat nacional en el sentit que les relacions històricament han 

estat tenses perquè la catalanitat i l'espanyolitat no s'han trobat còmodes mútuament des 

del punt de vista polític. Amorós comenta “hi ha hagut un conflicte sens dubte entre les 

dues identitats, també és cert que moltes persones ho han pogut resoldre. Però quan ho 

han pogut resoldre ha sigut apuntant-se “a la otra España” la que no guanya. Pels 

catalans són identitats compatibles per una raó molt senzilla, nosaltres 

demogràficament som integradors (...) la catalanitat no es pot construir sobre 

l’exclusió d’altres identitats, per tant la catalanitat no té problemes per conviure amb 

d’altres identitats”. Amorós destaca els vincles existents entre Catalunya i Espanya 

fruit, en d'altres, dels lligams propis de la immigració, destaca però les dificultats amb la 

idea d'espanyolitat més closa que no és capaç d'assumir la plurinacionalitat existent.  

Xavier Bosch comenta aquesta conflictivitat política que sorgeix de la tendència més 

centralista del model nacional espanyol, comenta, “no veig que en aquests moments del 

segle XXI hi hagi possibilitats d'entesa, penso que el conflicte és latent, existeix, i només 

té una solució molt clara que és contundent però que potser hi haurem d'arribar algun 
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dia. En aquests moments la convivència dels dos models és incompatible. Crec que la 

confrontació és política tot i que evidentment darrera de cada opció política hi ha un 

rerefons cultural, identitari, col·lectiu, nacional. Cadascú defensa la seva cultura i 

tarannà, després la punta de l'iceberg que és el conflicte permanent, és la política”. Hi 

ha l'opinió compartida que el model català és el d'incorporar l'altre, respectar-ne la seva 

identitat i mantenir aquesta concepció de les identitats que sumen amb la nova 

immigració, tal i com es va fer amb la immigració provinent de l'Esta espanyol “a un 

botiguer pakistanès del barri no li demanem que oblidi d'on ve sinó que passi a formar 

part d'aquest país i el país li agrairà que faci aquest pas”. 

Els efectes de la modernitat tardana en les identitats són comentades amb prevenció. 

Amorós comenta “òbviament que hi ha més mutació i canvi, però hi ha vincles 

importantíssims, però al final som el que som, hi ha coses que no s’obliden. (...) El que 

passa és que la comunicació és més fluïda, l'intercanvi també és més fluid, la 

informació que rebem és molt més quantiosa, les opcions que se’ns presenten són molt 

més grans, i per tant, la capacitat de tria també és molt més gran. Per tant tu pots 

construir la teva identitat amb més factors. No se si mai hi ha hagut identitats tant 

simples, potser hi ha hagut ideologies que les simplificaven”. Creu que s'ha de plantejar 

com una oportunitat per a les identitats nacionals en el sentit que ara és més fàcil 

entendre que les identitats són múltiples i que per tant la catalanitat pot ser un d'aquests 

elements, que a més a més ens lliga socialment i genera la necessitat de construir nous 

vincles comunitaris.  

Xavier Bosch tampoc està d'acord amb la idea que el concepte de “liquiditat” sigui tant 

absolut. Comenta el fet que certament hi ha canvis en els Estats però que principalment 

ens hauríem de referir a un canvi en les comunicacions i en el tipus de relacions que es 

creen entre les persones. Tanmateix destaca la importància de les noves tecnologies i 

del paper que juguen en relació a la llengua, la cultura, etc. i on la identitat catalana hi 

és present i ha sabut adaptar-s'hi. “La societat canvia, canvien idees i valors però el 

sentiment de pertinença a una col·lectivitat es manté i la voluntat de canvi sembla que 

també creix, són coses totalment compatibles. La societat dins d'aquest entorn 

globalitzat té unes característiques similars a d'altres països similars al nostre però 

continuem lligats a les nostres arrels col·lectives i nacional”. 
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En el tercer bloc de qüestions vinculades al debat lingüístic i cultural es repeteixen 

algunes de les idees expressades en el conjunt de les entrevistes des del punt de vista 

d'entendre la cultura com un element de la identitat nacional però no l'únic. Amorós 

creu que quan parlem d'identitat nacional hem de referir-nos la voluntat de ser i formar 

una comunitat solidària a efectes econòmics, de distribució de rendes, de polítiques 

públiques, de construir junts polítiques públiques compartides. Destaca de nou el paper 

de la llengua en la cultura catalana. Una cultura feta en català o que té una certa 

continuïtat amb el que hem estat, afegeix “que no vol dir que siguem el mateix però si 

que te una continuïtat”. Xavier Bosch destaca la manca d'estructures de poder que han 

determinat el fet que haguem estat per tant una nació cultural. Vist des del punt de vista 

positiu entenent que la cultura és civilització i que per tant aquesta perspectiva de la 

cultura és prou àmplia per a què la identitat catalana sigui inclusiva, afirma “la identitat 

catalana va molt lligada a la cultura. A la cultura globalment i a un fil conductor: la 

llengua altra vegada. La llengua és la base on s'aguanta bona part de la cultura, però 

la cultura no només és l'expressió de la llengua sinó també ho són les expressions 

populars, la música, l'art, i les relacions humanes en general. Per tant si que crec que 

som una nació cultural i que el nostre referent cohesionador és la cultura (...) Tenim un 

país amb una enorme vitalitat cultural que surt de l'associacionisme”. 

Tots dos destaquen la llengua com un element que és i ha estat determinant per a la 

cohesió social i en la definició nacional i la definició cultural. En aquest sentit 

plantegem la qüestió de si la llengua continua essent l’element determinant de 

referència en termes d’identitat i si creuen que la percepció social va en la mateixa 

direcció. De nou es comparteix la idea que continua sent un element d'important 

continuïtat històrica, tot i que això negui la diversitat lingüística existent. L'aposta 

política és la de promoure el català com a llengua comuna amb el respecte cap a les 

altres llengües presents al territori. Amorós comenta “en el PNI així ho vam acordar i a 

la llei d’acollida així es va establir per llei per primera vegada, i això també significa 

un gran canvi respecte el pes de la política lingüística en el nostre país. (...) El triar-ne 

explícitament una per compartir té molta importància perquè és una expressió de 

voluntat de viure junts, és expressió d’interculturalitat, és expressió d’intercanvi. I si 

aquestes accions d’aprenentatge d’aquesta llengua i de valorització d’aquesta llengua 

s’acompanyen de la idea que no és la llengua única sinó la comuna, ergo hi ha més 
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llengües, i s’acompanya d’accions de valorització i respecte cap a les altres llengües, 

aleshores la força de la llengua comuna és molt més gran”.  

Algunes de les experiències pilot han treballat en aquesta direcció apostant per crear un 

programa d'hores extraescolars d'aprenentatge de llengua d'origen familiar per als nens i 

de català per als pares. Bosch destaca la importància de que el català, a banda de ser la 

llengua del país, al no ser la llengua de cap immigrant permet convertir-se, amb un pes 

neutral, en la llengua comuna. Comenta un element reiterat en aquesta recerca que és 

l'acceptació en la població d'acollida de les persones nouvingudes que utilitzen el català 

com a llengua d'ús social i la idea que el català afavoreix a la mobilitat social i laboral 

“d'entrada obra les portes a la complicitat de la població d'acollida, que sempre ha 

estat oberta i acollidora, però que quan veu que l'immigrant fa aquest esforç, 

s'estableix un lligam de complicitat que ajuda molt. Crec que els nouvinguts ho veuen, 

una mostra és la llarguíssima cua per estudiar català, un dels grans problemes que 

tenim aquí és el de tenir suficients professors de català per atendre la demanda i que 

els immigrants puguin aprendre la llengua”.  

La percepció de la importància de l'ús del català per part de les persones nouvingudes 

generalment no es dóna d'immediat en primer lloc per desconeixement de la realitat 

lingüística i nacional del país, amb el pas d'un cert temps variable acord a la casuística 

de cada persona, la percepció de la llengua canvia, i es vincula progressivament amb la 

noció que la llengua de l’ascens social té relació amb el català. Amorós comenta “la 

percepció que va tenint la gent és que hi ha una llengua per sobreviure que és la 

castellana però hi ha una llengua vinculada a l’ascens social i a la mobilitat que és la 

catalana. Això, si no hi fem res, tarden uns quants anys a detectar-ho en funció del 

temps i les necessitats que tinguin d’interactuar amb l’espai públic. Per això vam fer 

una llei d’acollida, si tenim uns serveis d’acollida universals aquest procés es pot 

accelerar i estalviar-nos cinc anys en el procés d’integració”. 

El paper dels agents polítics i social en la configuració del discurs identitari es compartit 

amb els actors que citàvem en l'entrevista. Escola, associacions, institucions, mitjans de 

comunicació, etc. Amorós puntualitza però la necessitat de contemplar els agent de 

primer ordre en els processos d'integració com són els agents econòmics i de treball i la 

comunitat veïnal que són el primer contacte de les persones en el tu a tu diari. Amorós 

comenta la importància de l'escola com a reproductor bàsic de símbols i referents en 
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termes d’identitat. Comenta però “a l’escola li falta que hi penetri la diversitat cultural, 

no hi ha currículums de la diversitat i és molt unidireccional, li falta incorporar la 

diversitat real de la nostra societat tant en els currículums com en el pla personal”.  

L'estabilitat laboral, econòmica i d'habitatge són elements previs per a fomentar els 

nivells d'identificació més amplis, comenta, “si tenim uns lloguers que s’estabilitzen en 

el temps, hi ha diversitat de classes socials, no tot són conflictes, amb els veïns pots 

construir coses, etc. Aleshores, d’aquí, pots construir la identitat del benestar a l’escala 

de veïns, una certa identitat de carrer, de barri, de ciutat i la identitat nacional. Si no és 

així, no es pot”. En relació als agents de segon ordre com les entitats i associacions 

ciutadanes, també els sindicats (amb àmplia participació de persones que han viscut 

processos migratoris) cal tenir present que inicialment les persones nouvingudes no són 

conscients de les xarxes socials existents al territori, tot i que aquestes tinguin un 

important paper en la construcció de l’imaginari dels catalans sobre sí mateixos. 

Amorós parla del paper dels partits polítics, dels intel·lectuals i dels mitjans de 

comunicació en la configuració de l’autoimatge dels catalans i la responsabilitat pública 

que tenen i de vegades no exerceixen. Critica el tracte polític dels ciutadans com a 

electors-consumidors, una concepció que no ajuda, diu, a la construcció d’un jo 

col·lectiu i malgrat tenir present que els serveis públics, la igualtat en l’accés a la sanitat 

o l’educació, són grans elements d’integració i d’identificació amb la societat d’acollida 

que han de ser reconeguts. 

A nivell polític en relació al model de gestió de la immigració a Catalunya parlem del 

Pacte Nacional per a la Immigració com a aposta de govern i de les línies d'actuació per 

aquesta propera legislatura. Amorós, secretari impulsor del Pacte l'any 2008, creu 

encertada la línia d'una cultura pública comuna com a síntesi de la idea de 

interculturalitat. Aposta pel model d'incorporació a la catalanitat com una suma a la 

identitat individual de cadascú, des de la participació voluntària i democràtica, i la 

continuïtat històrica d’una nació “entenent que és un espai dinàmic que neix de la 

interacció, crec que aquest és el model i cap a on estan tendint les pràctiques reals de 

tots es països”.  

Bosch aposta per una línia de continuïtat en aquest sentit i per desenvolupar el PNI 

conjuntament amb la Llei d'Acollida a través del consens. Els eixos bàsics de govern 

per aquest mandat són “apostar pel model d'acollida, donar suport a les institucions i 
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entitats a ajudar a la gent que acaba d'arribar per formar part d'aquesta societat, 

donar igualtat d'oportunitats i deixar que la dinàmica social i cultural sigui prou 

espontània perquè entre tots creem aquesta cultura pública comuna del futur”. Afegeix 

que cal donar la idea que la cultura catalana resta oberta a les aportacions i es redefineix 

constantment “que la gent vegi que no se li demana oblidar els orígens ni la seva 

cultura però sí que participi a la cultura del país i que deixi que el temps vegi quines 

aportacions es consolidaran i quines no”. Bosch creu que cal continuar innovant en 

temps de deflació dels fluxos migratoris per estar preparats en situació de recuperació 

econòmica i arribada de nova immigració “en lloc de pensar com integrar la 

immigració que ens ha arribat de cop i volta potser que aquest país ja tingui les eines 

per quan el país creixi i necessiti mà d'obra, o per controlar les polítiques d'estrangeria 

que algun dia haurem de tenir i quin model d'immigració volem (...) de cara el futur 

potser haurem de plantejar-nos si des de Catalunya podem gestionar les futures 

migracions i decidir com”. 

Parlem també dels elements de debat del PNI com l'explicitació d'un debat identitari, la 

definició planteja per Zapata sobre qui és immigrant a Catalunya i la qüestió de 

l'adquisició de la ciutadania política. En relació a la primera de les qüestions Oriol 

Amorós explica el procés de gestació del Pacte, que malgrat que no és explícit parlant 

d’identitat, si ho fa en aquells elements que la defineixen com és la llengua “a 

Catalunya l’element d’identitat fonamental és la llengua, parlant de llengua és 

claríssim, decidit i valent perquè parlar per primer cop de llengua comuna. I fa una 

definició de cultura pública comuna que inclou una certa idea d’identitat: continuïtat 

històrica, no és veritat que no som res sinó que hi ha una continuïtat arrelada en el 

temps (...) pensem que la forma més eficaç de convidar a venir a la nostra cultura és 

respectant la de l’altre, per tant es fa una aposta claríssima a favor de la catalanitat 

com a espai comú compartit”.  

En relació a la definició de qui és immigrant a Catalunya Bosch creu que més enllà de 

les definicions acadèmiques hi ha un element molt clar: immigrant és aquell qui té noció 

de ser-ho, comenta, “aquí és on hem de lluitar per a què deixi de tenir-la. La societat ha 

d'obrir les portes, reclamar uns deures als nous ciutadans i oferir uns drets i una 

participació. Jo crec que aquest país encara ha de fer coses importants a nivell polític i 

que hi haurà canvis polítics i institucionals importants que s'has d'explicar als nous 
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catalans, que sàpiguen que quan es produeixi esperem que ens ajudin i siguin ciutadans 

de primera amb veu i vot per definir com volem el país del futur, no com a figures 

marginals sinó centrals, i que totes les persones d'aquest país, tinguin l'origen que 

tinguin, opinin i treballin per construir el país del futur. És el missatge que volem 

donar”.  

En relació a la ciutadania política el PNI fa una declaració en aquest sentit, Amorós diu 

“demana el dret a vot pels estrangers a les municipals, però l’altra, més important 

encara, és demanar l’accés real a la ciutadania en tots els termes per a dos terços de la 

nostra població immigrant als cinc anys, és un pas molt important”. Bosch és favorable 

a l'adquisició de la ciutadania política en les persones arrelades al territori acord al fet 

que si existeixen unes obligacions hi ha uns drets vinculats. Parla de l'exemple de les 

consultes per a la independència que han comptat amb el vot de les persones resident a 

Catalunya acord als padrons municipals “hi ha molt exemples d'obertura a la 

participació i em sembla que s'ha de continuar per aquí”. Afegeix una última 

consideració en relació a la necessitat de pensar perquè només el 14% de les persones 

que tenien oportunitat d'inscriure's al cens electoral per a les eleccions municipals ho 

han fet, és un símptoma de baix interès? Si més no és motiu de reflexió, diu.  



 137 

4. Conclusions 

 

Si la identitat és, com diu Salvador Cardús, un contenidor d’element diversos i 

variables, estarem d'acord, com hem repetit al llarg d'aquesta recerca, que l'evolució i 

transformació de la identitat forma part de la seva mateixa definició. La identitat social 

com passa amb la identitat individual canvia amb el pas del temps: com els infants que 

esdevenen adults i conformen la seva identitat d’acord amb les seves experiències i 

vivències personals, amb la identitat nacional podríem dir que passa el mateix. D'una 

manera més complexa i de transformació pausada, de vegades gairebé imperceptible, i 

de vegades amb gran intensitat i brevetat en el temps, la identitat nacional varia de 

continguts i força. En el cas de les identitats individuals hi ha un bon nombre d'actors 

que intervenen en la conformació de la personalitat i en el seu procés de socialització, 

que, en definitiva, és on fixem la mirada, per què som ésser socials i són els altres els 

que ens fan de mirall. Els pares, la família, els amics, el lloc on vius, on estiueges, on 

estudies, on et diverteixes, on treballes, el context socioeconòmic, el cultural, els canvis 

que es viuen al nostre voltant, etc. Amb les identitat socials ens passa el mateix, el joc 

de forces entre modernitat i conservació que es dóna, la tendència a l'homogeneïtat i a la 

diferència o l'universalisme i el particularisme s'intensifiquen, així com la capacitat 

d'innovar i captar aportacions que ens fem nostres. En definitiva, els processos històrics 

de re-interpretació i re-producció social mai s'aturen.  

Parlar d'identitats resulta certament difícil perquè els matisos en la definició serien tants 

com casuístiques personals existeixen. Fixar-nos en aquests continguts diversos i 

variables que hi ha dins de les identitats i que la conformen, és, segurament, la manera 

més fàcil d'homogeneïtzar les comunitats, de parlar-ne, i diferenciar-nos dels altres. A 

Catalunya hi ha algunes d'aquestes expressions que històricament han sigut repetides i 

que s'han transformat en part del nostre imaginari social, en la manera 

d'autorepresentar-nos davant dels altres. No és que no siguin certes, ans al contrari, 

tenen una intensitat emotiva que les fa ben palpables, de convicció cultural han passat a 

argument polític. Sociològicament però amaguen un element de més importància en 

termes analítics: un constat xoc i joc de poders i funcions a l'entendre de Foucault.  



 138 

A través de l'anàlisi de fonts primàries del material bibliogràfic, de les històries de vida i 

de les reflexions per part d'alguns dels principals agents intel·lectuals del moment, hem 

fet una aproximació al tema identitari complint amb els objectius fixats per la recerca. 

Les conclusions principals d’aquest estudi creiem que poden esdevenir una de les bases 

discursives d’actualització de la tasca iniciada amb el Pacte Nacional i els debats sobre 

definició d’una cultura pública comuna. Creiem que lluny de plantejaments alarmistes o 

negatius, la immigració continua essent un repte creatiu i polític per a Catalunya a 

l’hora d’imaginar una identitat-projecte sòlida d’acord amb la intensitat del cicle polític 

que vivim. En la presentació del projecte parlàvem de la possibilitat de construir la 

catalanitat a través de la suma d’experiències de reconeixement que tant la immigració 

com el propi país porten fent històricament. La recerca proposada ha apostat per 

treballar en el reconeixement de les identitats i els factors socials que les determinen, 

per cercar eines d’aprofundiment de l’eix 3 del Pacte Nacional per a la Immigració. 

Catalunya s'ha representat històricament com un país socialment i culturalment 

integrador, amb un element identitari de primeríssim relleu com és la llengua, i 

associada a un model d'ascens social i d'uns valors cívics lligats a la cultura, 

l'humanisme, el treball, el territori i la tradició. Els elements més pròpiament 

culturalistes han estat els més forts en termes de definició de la catalanitat i de l'èxit 

vinculat al projecte de la catalanitat, que a nivell polític, ha tingut interpretacions i 

marcs de definició diversos al llarg del temps a través del catalanisme del segle XX. Les 

lluites i conflictes culturals han estat també la projecció de les lluites polítiques 

simbòliques de poder. La construcció nacional s’ha basat en les eines culturals per a 

projectar una identitat cívica basada en els elements culturalistes i, com afirma 

Castiñeira, fent de la necessitat virtut, també ha incorporat aquesta realitat en el model 

d’integració i gestió del fet migratori. L’aposta ha estat la de racionalitzar un projecte 

catalanista divers, i que majoritàriament, ha pretès crear els substrats necessaris per a 

forjar una identitat-projecte, en els termes de Castells, més centrada en reforçar els 

elements a compartir que els elements diferencials en una comunitat de destí. I en 

aquest sentit l’aposta per la via catalana d’integració i la idea de les identitats que sumen 

en el sí de la catalanitat podria avançar en la projecció d’aquesta identitat-projecte. Val 

a dir però que a dia d’avui la realitat catalana tot i projectar-se cap aquesta noció de la 

identitat-projecte, no deixa de tenir trets del model d’identitat legitimadora i de 

resistència de les que parlava Castells tanmateix.  
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 La immigració al llarg del segle XX ha estat determinant en la configuració del discurs 

identitari. Seria un error no entendre l'autorepresentació de la catalanitat sense tenir 

present el fort impacte que ha suposat la immigració és l'efecte mirall en la comunitat 

nacional. Davant la incapacitat de gestionar fenòmens socials a través d'eines polítiques, 

tradicionalment el model d'integració i d'adhesió voluntària a la catalanitat ha estat 

exitòs en termes genèrics: reconeixement d'uns drets, d'uns deures i d'uns valors 

compartits de comunitat de destí que han sigut variables d’acord amb l'etapa històrica 

viscuda. La immigració doncs, és un element estructurador de la identitat catalana del 

segle XX i aquest fet ha de formar part de la memòria col·lectiva del país. El model 

d'incorporació social per l'imaginari catalanista continua passant per la integració en 

termes lingüístics i culturals, el compliment amb uns principis humanistes (més difosos 

això sí) però que encara es perceben com a valors propis de la catalanitat (la cultura de 

l'esforç, el valor del treball, de la participació ciutadana, etc.) i la identificació amb la 

comunitat de destí.  

D’acord amb l'esquema interpretatiu de Montserrat Guibernau i els aspectes d'influència 

de la immigració a la identitat nacional, podem dir que a Catalunya hi predomina:  

 Una naturalesa oberta de la identitat nacional amb alguns elements de continuïtat 

històrica, permeables, però estables en el temps com hem assenyalat.  

 Un grau alt de tolerància cultural i més rígid en termes religiosos especialment 

amb la comunitat musulmana i possible expressió del creixent procés de 

secularització de la societat catalana i d’una tendència a cert rebuig cap aquest 

col·lectiu.  

 En l'àmbit dels drets civils i econòmics, els drets són recorreguts si es dóna una 

situació administrativa regularitzada de la persona nouvinguda. Cal continuar 

treballant en aquest sentit davant les mancances de la gestió dels fluxos, l’accés 

al mercat de treball i la necessitat d’adaptar els serveis públics per garantir-ne 

l’accés a totes les persones tal i com indica l’eix 1 i 2 del Pacte Nacional per la 

Imigració. S’ha de tenir present que són àmbits de competència estatal. El cas 

dels drets polítics són molt més restringits en termes d'adquisició de la 

ciutadania política i el dret a vot. A Catalunya però els drets com el de la sanitat 

i l'educació són universals i un exemple significatiu és el cas de la targeta 

sanitària universal.   



 140 

 Majoritàriament les oportunitats de participació a la vida social, cultural i 

econòmica és un dels elements discursius més freqüents en la tradició del 

catalanisme com a espai d'integració i cohesió social. Com ja hem dit però 

també la participació ciutadana en termes generals pateix certa crisi vinculada al 

canvi de valors i de la priorització en el temps de lleure més individualitzat. Tot 

i que en espais com el de les entitats de cultura popular s’experimenta un 

creixement significatiu a tenir en compte des de la doble vessant participativa i 

d'elements d'arrelament cultural i popular.  

 En relació a les diferències fenotípiques, tot i que tradicionalment Catalunya ha 

basat la seva identitat en el discurs cultural i no ètnic. Amb la nova immigració 

augmenten les diferències en aquest sentit i també certa percepció per part de les 

persones d'origen estranger de que aquest sí que és un element determinant en 

les seves experiències d’integració.  

 L'actitud de les comunitats ètniques, en termes de Guibernau, és majoritàriament 

positiva en l'intercanvi de valors i estils de vida amb els matisos i consideracions 

que s'hi puguin fer. La recepció de la societat d'acollida és positiva 

majoritàriament en les experiències de contacte i relació, sempre que hi ha la 

percepció de compliment dels elements d'integració recreats en l'imaginari social 

i anteriorment descrits. D'altra banda, els discursos públics promouen la 

concepció que el model català aposta per les identitats compartides i de lleialtats 

múltiples, amb la identitat catalana com a cultura pública comuna. 

Quines complexitats trobem més enllà d'aquesta autoprojecció en termes d'integració? 

Bàsicament fenòmens vinculats a la modernitat tardana i que afecten al conjunt de la 

població però no a l'imaginari recreat: individualització creixent, descontentament amb 

el sistema polític (que no amb la democràcia ni amb l'interès per la política), baixa 

participació i interès col·lectiu o pel bé comú, valorització de l'oci i el lleure com a espai 

de satisfacció personal, promoció de la cultura hedonista, tendència a la liberalització i 

desinstitucionalització de tots els sectors i de la vida quotidiana, etc. I també creixement 

democràtic, de tolerància i de pluralisme a través de valors personals projectats també 

en la identitat nacional (com apunta Capdevila amb preeminència de la llengua, altres 

identitats recurrents i un conjunt de valors cívics). En diverses ocasions al llarg 

d'aquesta recerca hem citat l'Enquesta Europea de Valors (EUV) a Catalunya que sens 

dubte fa una bona radiografia d'aquests elements i dels ràpids canvis que ha viscut 
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Catalunya en aquest sentit en aquest inici del segle XXI. Sense estendre'ns en aquest 

punt, no podem deixar de fer esment en les similituds interpretatives amb el document 

publicat de l'Enquesta Europea, que s'ha gestat en un període de temps similar al 

d’aquesta recerca (2009-2011). 

Hem d’entendre el procés de personalització de la nació com un nou element d'anàlisi 

social on les projeccions individuals adquireixen un protagonisme central en la 

concepció de la identitat nacional. Si les identitats ahir eren més estàtiques amb uns 

continguts homogenis i de poca mobilitat, avui les identitats són més mòbils i 

personalitzades. El bricolatge identitari és un element de ultimíssima magnitud a tenir 

en compte per comprendre els canvis que es donen en les concepcions dels lligams 

nacionals i el joc de relacions i funcions que fan. Creix l'òptica del ciutadà amb drets i 

deures individuals en detriment de la identificació comunitària, que no vol  dir que 

siguin ciutadans desproveïts d’uns valors col·lectius entre liberals i comunitaristes. I en 

aquest sentit, les fórmules de relació social, adopten aquest tarannà com a forma 

d'expressió de les preferències i de les necessitats personals. En aquest sentit tornem a 

fer esment a l’Enquesta Europea de Valors en que es referencien cinc tipologies de 

catalans: el neoconservadors, els individualistes pragmàtics, els individualistes 

egocèntrics, els individualistes cívics i els neomoderns. Aquests dos últims 

caracteritzats a grans trets per un individualisme centrat en el liberalisme de drets i de 

costums, i amb uns valors col·lectius com el civisme, la justícia social, la lluita contra 

les desigualtats, etc. Veiem la representació tipològica que en fan: 
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Clúster tipològic per a Catalunya 200932  

 

La nostra recerca tanmateix planteja la combinació de reflexions específiques del tema 

identitari fruit de l’anàlisi de fonts primàries de material acadèmic, amb les entrevistes 

ja esmentades i la interpretació dels relats de vida en persones que generacionalment 

formen part d’una franja d’edat compresa entre els 38 i els 62 anys amb excepció d’uns 

dels casos que té 30 anys. Per tant hi ha una infrarepresentació de les generacions més 

grans i sobretot de les més joves que no formaven part de l’univers previst en aquesta 

recerca, perquè ens volíem concentrar en aquelles persones que havien realitzat un 

projecte migratori consolidat i que tinguessin un establiment i assentament territorial a 

Catalunya ja prolongant. Hem de contemplar doncs que hi ha aquest biaix entre els 

elements analítics globals de la recerca i les interpretacions de les històries de vida que 

responen a un univers generacional concret. Centrant-nos però en els elements 

d’identitat nacional, en el sí de l’Enquesta Europea de Valors es dedica un apartat 

específic a la identitat nacional com a valor. Alguns dels elements que hi apareixen els 

anirem comentant contrastadament, en especial, aquelles referències als canvis i re-

                                                        
32 Elaboració: CASTIÑEIRA, A. (Coord.); Valors tous en temps durs. La societat catalana a l’Enquesta 
Europea de Valors de 2009; Ed. Barcino, Barcelona: 2011 
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conceptualització del que vol dir “ser català” en l’imaginari col·lectiu d’avui. Una 

primera dada a contemplar és que el 90,5% dels enquestats en aquest altre estudi de 

referència dóna rellevància preeminent a “la voluntat de ser català” per explicar la 

pertinença dels catalans del segle XXI, una idea d’adhesió voluntària que com hem dit 

recull l’herència de tota una expressió del segle XX i els fenomens sociopolítics ja 

comentats. 

 La llengua que tradicionalment havia estat compresa com l'element determinant 

d'identitat, continua mantenint aquest paper preeminent però de manera menys 

exclusiva, malgrat la seva importància en l’imaginari col·lectiu. Un 86,8% dels 

enquestats a l’EUV considera que el coneixement de la llengua és un tret identitari de 

gran importància. Ja a finals dels vuitanta però Antoni Estradé i Montserrat Treserra 

advertien, com hem comentat a l’apartat de resultats, del “mite de la via lingüística i els 

plantejaments culturalistes” en que l’adhesió de caire més cultural i emocional lligada al 

territori, la llengua, la història, les tradicions, etc. és el darrer pas de l’adscripció 

nacional. I que els elements de primera mobilització passen per ser adhesions efectives 

de caire pràctic en que la transmissió simbòlica va més vinculada a la promoció 

democràtica, del benestar, del reconeixement, de la igualtat, de la riquesa i la qualitat de 

vida, de la justícia social, etc.  

Aquesta tesi de finals dels anys vuitanta té una vigència renovada amb l’acceleració dels 

valors individualistes en que el benestar personal i l’autorealització també es lliguen 

més a aquests elements. També, com apunten diverses de les persones entrevistades, tot 

i que el tema de la llengua i la cultura ha estat pedra de toc del model de catalanitat, a 

dia d’avui trobem que existeixen altres elements d’adhesió fins ara no contemplats. 

Nous elements que responen a qüestions més instrumentals, de benestar, de percepció 

de justícia i de voluntat política. El motor de la nació al segle XXI, diuen, no 

necessàriament ha de ser la llengua, i així s’expressava en algunes de les històries de 

vida en que es comentava el fet que la llengua no era l’eix articulador de la seva 

identitat catalana.  

És possible que aquesta translació d’elements mobilitzadors de la identitat respongui en 

primer lloc, a aquestes dinàmiques pròpies de la personalització de la identitat. I en 

segon lloc als elements que hem vist que determinen la tipologia de catalans que 

indicava l’EUV entre l’individualisme pragmàtic, egocèntric i cívic. El discurs 
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nacionalista i l’independentisme de masses també ha començat a fer ús d’aquest 

argumentari, i n’és significatiu el tipus d’eines que ha utilitzat, per exemple, en les 

mobilització del dret a decidir i de les mateixes consultes per a la independència: debats 

econòmics sobre l’espoli fiscal, apel·lació al dret democràtic de decidir, promoció de la 

participació ciutadana, ús del padró com a eina referencial per a les votacions (obrint la 

consulta a les persones nouvingudes empadronades als municipis catalans), campanyes 

de mobilització del vot en diferents idiomes, etc. També el discurs institucional parla de 

vertebrar una comunitat solidària a efectes econòmics, de distribució de rendes, de 

polítiques públiques, etc. No es d’estranyar doncs, que l’EUV detecti un creixement de 

l’individualisme a Catalunya acompanyat d’una identitat nacional forta: un sentiment 

d’identitat comuna molt més accentuat i que respon a les dinàmiques de conflicte 

Catalunya-Espanya més acusades en els últims anys, especialment, a partir de tot el 

procés de retallades del nou Estatut de Catalunya. 

Tanmateix hi ha una prevenció a fer amb aquest canvi de concepció i que ja hem 

comentat, l’element de benestar com a element d’identificació i adhesió, no implica que 

l’element culturalista s’esborri de l’imaginari social recreat, que és ben vigent i real. Al 

no esborrar-se de l’imaginari, continua actuant com a argument polític i, com a tal, es 

trasllada a l’arena pública fent que encara sigui una fórmula vàlida més intensa 

emocionalment que la primera. En els relats de vida així ho hem vist en dues direccions: 

d’una banda la reiterada importància del factor laboral i de cobertura de les necessitats 

bàsiques com a objectiu vital i únic en els processos migratoris i en el primer període de 

residència. Inicialment, la major part de processos migratoris no es fan amb una idea 

predeterminada d’assentament territorial en un lloc concret, de manera que l’objectiu 

vital és el de la supervivència econòmica. Amb el pas del temps i un cert procés 

d’estabilització, els lligams i vincles socials comencen a crear-se. Primer a través de 

l’entorn laboral immediat i, progressivament, amb contactes amb el nucli local, veïnal, 

en activitats de lleure, d’aprenentatge, entre d’altres i d’acord amb la casuística personal 

de cada persona. El contacte lingüístic segueix aquest esquema i també es dóna 

progressivament. Per tant, s’observa que efectivament els elements de benestar bàsics 

són el primer nivell que permeten una identificació vinculada a l’estabilitat o la 

mobilitat social. 
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Amb l’establiment familiar, el naixement dels fills, el casament, etc. observem un canvi 

important de vinculació, contacte i integració territorial, i canvis ja evidents en la idea 

del retorn. La creació de xarxes socials personals respon a un segon nivell 

d’assentament, que no té perquè ser sinònim d’identificació amb el territori, sinó 

d’estabilitat emocional i socialització. Els relats de vida hem vist que destacaven 

aquests dos factors, tant el familiar com el de xarxa social. I en aquest nivell sí que la 

llengua comença a aparèixer com un element vinculat al benestar i a la relació amb la 

comunitat: a través dels fills i el seu procés escolar, a través del contacte amb d’altres 

persones en les activitats de lleure, a la feina, en el contacte veïnal al municipi, etc. 

Aprendre la llengua comença a convertir-se en una necessitat de reconeixement i 

cohesió, de manera més intensa en els petits municipis i ciutats intermèdies que a les 

grans ciutats. En aquest punt arribem al que abans anomenàvem “el mite de la via 

lingüística”, malgrat és cert que l’abast d’aquest fenomen no és una realitat homogènia 

en molts nuclis catalans com s’ha afirmat tradicionalment, en els relats de vida  sí que és 

constatable la percepció que, efectivament, parlar català obre portes a la comunitat i a la 

recepció. En totes les històries de vida es comenta el paper de la llengua, també en les 

entrevistes es destaca la importància del factor lingüístic. Per tant podem dir que a dia 

d’avui la llengua continua essent un factor de vincle i reconeixement perquè expressa 

voluntat d’incorporació en l’imaginari col·lectiu de la catalanitat. 

El procés de millora del nivell socioeconòmic afavoreix l'ascens social i la intensificació 

de l'aprenentatge lingüístic. La percepció compartida del català com a element 

determinant d'integració, recepció i contacte es reitera. En segon lloc la predisposició 

personal com a eina bàsica d'aquest aprenentatge (especialment en el context actual on 

les possibilitats que ofereixen els mitjans de comunicació i la globalització permeten de 

manera més fàcil no fer l'esforç d'optar per productes en català) i el paper de les eines de 

normalització, els cursos de català, les campanyes de normalització i les parelles 

lingüístiques com a exemples citats, així com la importància de l'entorn i el contacte 

veïnal amb la llengua. Es destaca per part de les persones que van arribar a Catalunya en 

la tercerca i quarta onada, la percepció que hi ha part de la immigració de la resta de 

l’estat que no ha fet un esforç lingüístic amb el català, com han fet en la seu cas. Al 

mateix temps hi ha també la percepció força majoritària que a dia d'avui, a pesar que 

existeixen més espais que mai per aprendre la llengua, per contra s'ha produït una 

disminució del català com a llengua d'ús social entre la mateixa població identificada 
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com a autòctona. Es reitera l’actitud de la societat receptora que valora l’ús del català 

però tendeix a canviar de registre lingüístic al castellà al percebre algun element 

d’estrangeritat en l’altre. Per aquest motiu i per la percepció inicial del castellà com a 

llengua de major utilitat, inicialment es fa una valoració de l'aprenentatge lingüístic del 

castellà i del català d’acord amb un càlcul racional individual de beneficis. Per últim, en 

relació a la llengua, algunes entrevistes destaquen el fet que el domini lingüístic i l'ús 

social del català no esdevé l'element determinant de catalanitat, tot i que n'és un element 

de vincle i identificació molt important comentat en totes les històries de vida. 

Dels altres elements d’identificació culturalista tradicionals, la identificació amb el 

territori i el paisatge, així com les tradicions i costums en són els més significatius. Els 

relats de vida mostren com efectivament aquests són factors de menys anomenada, però 

quan hi han expressions d’identificació vinculades a aquests elements, són experiències 

més intenses i emocionalitzades i més fortes en els territoris més ruralitzats. Per tant la 

variable territorial si que creiem que assenyala diferències en termes d’identificació. 

Així s’assenyala també a l’Enquesta Europea de Valors a Catalunya quan indica que el 

nivell d’identificació en el binomi urbà/rural creix com més petita és la localitat i menys 

adhesió desperta com més gran és i, correlativament, passa el mateix amb la 

identificació amb Catalunya33. Les identitats lligades a la terra, les identitats ambientals 

complexes, tenen un caràcter més clàssic en el sentit històric de la catalanitat, però amb 

elements de modernitat tardana visibles i propis de la definició glocalista que feia 

Capdevila. Per exemple en alguns dels relats descrits i veiem la projecció del “jo” a la 

terra, al projecte personal d’autosatisfacció lligat al territori i a la construcció material 

de quelcom també lligat a la terra, la identificació amb els microterritoris i la seva 

valorització, o unes experiències més emotivitzades, fins i tot poètiques, sacralitzades, 

en el seu relat. També predomina l’imaginari simbòlic de l’existència d’uns valors 

constitutius de la personalitat catalana basats en l’intercanvi, conservació, defensa 

cultural (expressats per exemple en el cas d’una de les històries de vida relatades, que el 

valor que es dóna a la llengua i la cultura catalana li ha servit per revaloritzar la seva 

pròpia cultura d’origen), valors humanistes, etc. I que s’expressen amb èmfasi perquè, 

com hem dit, continuen formant part dels llocs de memòria i de l’imaginari recreat de la 

comunitat, malgrat pugui resultar xocant quan parlem de valors tous en els estudis 

                                                        
33 vegeu els resultats a CASTIÑEIRA, A. (Coord.); Valors tous en temps durs. La societat catalana a 
l’Enquesta Europea de Valors de 2009; Ed. Barcino, Barcelona: 2011. Pàg 225-228. 
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recents ja citats. Reproduïm l’imaginari però recreem en menor mesura les actituds que 

n’han sigut tradicionalment pròpies. 

Un altre dels elements destacats ha estat la qüestió de les relacions polítiques Catalunya-

Espanya, una qüestió no resolta i que es trasllada a efectes identitaris. Si als anys 

seixanta calava entre un determinat sector el discurs de Solé Tura a “Catalanisme i 

revolució burgesa” sobre la idea que el catalanisme era herència de la burgesia catalana, 

aquesta concepció ha tingut una translació encara evident als nostres dies. Ha derivat en 

certa mesura a l’associació de la catalanitat a la classe mitjana/alta i l'espanyolitat com 

la identitat de referència preeminent d'aquelles persones que estan pitjor situades en 

l'estructura social catalana i sense opcions de mobilitat social. Aquesta idea, que 

resultaria complexa de desenvolupar amb tots els matisos que demana, i tenint en 

compte algunes de les qüestions vinculades ja comentades en el sí dels resultats, té uns 

efectes reals de certa polarització social. En termes genèrics no podem parlar d'una 

polarització conflictiva, però sí d'una prolongació del conflicte de classes a un suposat 

conflicte d'identitats. Per dir-ho d'una altra manera, la classe social s'associa a identitats 

diferenciades. I si la identitat catalana s’associa a determinats perfils socials i a 

l’assimilació d’una cultura concreta, que passa amb aquelles persones que no passen 

pels canons d’aquesta via d’integració? En aquest sentit hi ha certa  por en que aquest 

fenomen no es doni en la nova immigració i és un repte per a la gestió de les identitats. 

Val a dir que en el nostre apartat d'històries de vida aquesta realitat no s'hi identifica 

perquè l'objecte d'estudi comptava amb perfils individuals amb un tipus d'experiències 

personals molt diferents. 

Tanmateix el que veiem a les històries de vida és que la percepció d'un conflicte 

Catalunya-Espanya és manifestat de manera recurrent. La percepció del conflicte no és 

sinònim d’una translació d’aquest a nivell individual, malgrat que la percepció de que hi 

han discursos agressius cap a Catalunya, sí que és una reacció manifestada. No hem 

orientat les històries de vida cap a la clàssica pregunta sobre el sentiment d’adscricpió 

nacional “vostè que se sent?” perquè entenem que la metodologia dels relats de vida 

ofereix un espai obert perquè l’entrevistat determini quins elements vol destacar i quins 

no en les històries biogràfiques. A banda, considerem que el relat de vida ens permet 

conèixer de manera més sofisticada els elements que precisament determinen aquesta 

identitat, i que són molt més interessants que l’autopercepció categòrica sense matisos 
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d’una enquesta. El que sí que observem és que s'expressa majoritàriament un sentiment 

de cohesió col·lectiva en les narracions que hem vist i com a contraposició als discursos 

espanyolitzats i als estereotips que els mitjans de comunicació difonen sobre els 

catalans i la catalanitat en aquests últims anys. No s’expressa però una radicalització en 

termes polítics ni una associació entre la identitat individual i aquesta qüestió política. 

No en el sentit en que clarament es fa en el tercer bloc d’entrevistes quan es diu que 

parlar d’identitat nacional implica per definició tenir present els elements de poder 

polític que hi estan relacionats. En els relats de vida hi ha cert rebuig a parlar 

obertament en termes polítics o nacionalistes. Joaquim Capdevila i Jordi Sànchez 

comentaven el desprestigi del nacionalisme com a signe inequívoc del procés de 

devaluació de la Nació i dels ismes tradicionals, la neutralitat política a l’hora d’evitar 

parlar en termes nacionalistes, o fer ús d’expressions associades, en podria ser un factor 

explicatiu, també la crisi del sistema polític que, insistim, no es refereix a una crisi 

democràtica tanmateix.  

En els relats de vida però es reitera la idea d’especificitat nacional, sentit de país, 

diferències socioculturals i de valors, mobilitat social vinculada a la terra d’acollida, etc. 

Per altra banda, el fet diferencial català, xoca en les estructures mentals de les persones 

de manera més pronunciada en els casos en que les referències d'Estat de procedència 

són més centralistes. En aquests casos hi ha la sensació que el discurs nacionalista 

tenyeix molts temes quotidians de debat. Els catalans d'origen espanyol entrevistats 

expressen una experiència de mobilitat social i un sentiment de gratitud al territori, 

orgull i defensa dels valors del país en un sentit positiu per les possibilitats de 

prosperitat que han viscut. Els catalans d'origen africà i nord-africà majoritàriament 

tenen la percepció que el seu origen marca una diferència difícil de superar. Tot i els 

anys, aquests últims continuen veien signes inesborrables de diferenciació. Es 

reivindiquen els processos d'identificació i integració individuals en contra del discurs 

“vosaltres els immigrants”. Val a dir que aquesta percepció de rebuig cap a la 

immigració ha estat definida a l’EUV en que, efectivament, es comenta que hi ha un 

creixement de la percepció del nombre excessiu d’immigrants a Catalunya (opinió del 

57% dels enquestats) i el recel que se’n deriva que és més acusat amb els col·lectiu 

musulmà i gitano34. Cal tenir present dos factors assenyalats: l’enquesta apunta que 

aquesta percepció respon a raons econòmiques fruit de la crisi i de l’efecte competència 
                                                        
34 vegeu els resultats a CASTIÑEIRA(2011): 260-261 
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més que no pas a una qüestió cultural o identitària, i que, tanmateix, les actituds 

explícitament contràries a la immigració ja no responen a variables tant clarament 

definides com el posicionament ideològic, el nivell educatiu o els ingressos de la llar, 

aquestes actituds semblen haver-se transversalitzat. Altres elements d'importància 

vinculats a les nostres històries de vida són la clara assumpció de la idea dels drets i 

deures compartits en la societat d'acollida o la importància del reconeixement de l'altre 

per part de la societat receptora i la valorització cultural com a element d'apropament. 

Aquest últim element és important de tenir present perquè és indicatiu de les demandes 

de reconeixement i de la capacitat efectiva de dissolució de la condició d’immigrant i, al 

cap i a la fi, de les qüestions de fons que determinen l’èxit o no èxit dels processos 

d’adhesió nacional i d’integració. Iniciatives pilot com l’impulsada per la Secretaria per 

la Immigració d’aprenentatge de la llengua catalana i valorització de les altres llengües, 

entenem que poden ser iniciatives de reforç en aquesta direcció de reconeixement de 

l’altre. El programa d'hores extraescolars d'aprenentatge de llengua d'origen familiar per 

als nens i de català per als pares n’és un exemple interessant doncs. 

 

En termes generals veiem com es dóna un doble procés en els discursos analitzats: quan 

predominen els elements de personalització de la identitat, les referències a la comunitat 

catalana són més escasses que quan apareixen elements de mobilització afectiva. És a 

dir, quan apareix la mobilització inconscient de la idea de “nosaltres els catalans” i tot 

l’imaginari simbòlic associat, la noció de comunitat és més forta. Quins són els reptes 

en la gestió d’aquestes tendències? D’una banda, cal tenir present que Catalunya no té 

mecanismes propis de gestió del fet migratori ni dels fluxos que se'n deriven, de manera 

que la possibilitat de gestionar aquesta qüestió resulta limitada des d'una òptica de 

comunitat nacional. El Pacte Nacional esdevé una eina per fixar els marcs d'aquesta 

voluntat i de la idea que el desenvolupament del model d’adhesió voluntària no és 

assimilacionista sinó que permet les lleialtats múltiples i identitats polièdriques, en que 

la catalanitat esdevé la identitat compartida i no una identitat per substitució. Cal 

treballar per aprofundir en la consolidació d’aquesta concepció que també ha de ser 

aplicada al model de recepció i a les eines de contacte intermedies com els serveis 

públics, els sindicats, les associacions ciutadanes, etc. És un model d’intregació basat en 

aquesta via ja desenvolupada al llarg del segle XX en que, més enllà del discurs 
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multiculturalista, s’aposta per uns llocs comuns compartits i una cultura prou oberta per 

generar adhesions i sumar elements d’innovació des de la perspectiva de les noves 

identitats del segle XXI. Gestionar la identitat implica també gestionar la cohesió social 

i, de manera molt important, la justícia social per evitar una ruptura entre comunitat i 

societat. Quan parlem d’identitat, com diu Cardús, hem de parlar dels processos de 

negociació d’interessos, de conflictes, de dominació, de control d’espais i consciències, 

etc. de gestió, en definitiva, de la justícia social entenem nosaltres. Per tant, un debat 

obert sobre identitats en hauria de permetre determinar els elements importants a 

reforçar, no sota una lògica essencialista de la identitat, sinó des de la perspectiva de la 

cohesió de comunitats que experimenten onades d’anomia i individualització creixent. 

Les eines per gestionar aquests mecanismes de justícia social i identitat passen per 

reconèixer les tendències indicades en aquestes conclusions. En primer lloc tenir present 

el llegat discursiu i integrador que ha caracteritzat el model d’adhesió a la catalanitat, en 

segon lloc processar la gestió dels canvis en els continguts definitoris de la identitat on 

els elements culturalistes es combinen amb elements de benestar i d’identificació 

glocalista. Per tant, cal re-generar els elements simbòlics en aquesta direcció per 

afavorir una dissolució de la condició d’immigrant a través de nous espais renovats 

d’identificació no exclusivament culturalistes, ni d’acord amb la projecció de la idea 

que la cultura catalana és una cultura elitista, cal invertir en cultura popular perquè 

continua essent un espai vital de cohesió i de reproducció.  

Tres objectius en aquesta direcció: consolidar els drets socials, cívics i econòmics i el 

reconeixement dels drets de ciutadania plena com a elements propis de benestar, 

desenvolupar la noció de “cultura pública comuna” a tots els seus efectes i amb uns 

criteris clars d’aquesta en termes d’identitat. I per últim, generar elements nous 

d’identificació i apostar com a repte creatiu per la cultura catalana com a cultura de 

masses, de les indústries culturals, de la cultura del lleure, de la informació, etc. en 

temps de globalització. Apostar per la re-creació d’elements lligats al folklore, a la 

festa, al lleure, al medi ambient, al patrimoni des de la identificació local i territorial 

però amb vocació global. Cercar eines d’universalització del patrimoni local i la cultura 

popular en el sí de la moderna cultura de masses. En definitiva parlem d’objectius 

transversals que abarquen àmbits diversos de govern i del procés de construcció 

nacional sota una mateixa direcció. L’objectiu final és el de permetre que aquesta 

personalització de les identitats de caràcter glocalista i d’evocació de la nació a través 
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d’expressions més emotivitzades i personalitzades, tingui referents catalanitzats. Hem 

de treballar cap aquella idea de Joan F. Mira “les innovacions i els elements universals 

que una societat i una cultura integra la dinamitzen de tal manera que la fan capaç de 

produir ella mateixa nous elements culturals, o de renovar de tal manera els propis i de 

dotar-los de tal força i estil, assumibles per als altres pobles i cultures”. 

Les línies d’intervenció proposades són: 

 Creació d'una comissió de seguiment i cura del PNI que incorpori una revisió 

analítica i sociològica dels canvis que es donen com a conseqüència de la crisi, les 

noves tensions socials o el procés d'elaboració del reglament d'estrangeria que serà 

determinant en les pràctiques municipals, entre d'altres. En una línia de treball 

similar a la del Quebec i la proposta de Bouchard-Taylor, s'aposta per madurar el 

debat fruit del PNI i el seu tercer eix sota la idea que les identitats són múltiples més 

personalitzades i de tendència glocal. Més enllà d'aquesta idea, una societat 

cohesionada ha de poder parlar del seu futur sense por als discursos de la 

fragmentació. Des d'una noció oberta de la identitat, i activa amb les aportacions 

dels seus agents socials, polítics i econòmics. Les societats avui dia són complexes i 

estan en un procés constant d’intentar retrobar aquests espais comuns i construir 

xarxes de lleialtat comunes. La proposta permetria elaborar un treball a llarg termini 

de planificació de la identitat per crear una identitat que sigui la d'un país plural i 

divers però que alhora sigui referencial i forta com a identitat de confluència sense 

caure en l'artificiositat de ser un producte merament institucional.  

 En aquest sentit cal generar i promocionar debats públics per a l'articulació de la 

idea de “dissolució” de la condició d’immigrant. L’objectiu és posar de relleu i 

assenyalar les capacitats que calen desenvolupar per part de la comunitat catalana a 

l’hora de forjar símbols i imaginaris socials als quals incorporar-se amb facilitat. 

També valors o principis comunitaris de relació i acollida, i un model democràtic 

prou participatiu per generar consens i adhesions voluntàries en el projecte nacional 

i popular. Els valors del liberalisme del benestar i els cívico-comunitaristes semblen 

ser la tendència d’adhesió més socialment forta acord als valors propis del segle 

XXI ja indicats. 

 Treballar la revisió discursiva dels processos de ciutadania política que s’aniran 

regularitzant amb el pas del temps. La voluntat de construcció nacional implica tenir 
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presents els criteris que des d'una òptic pròpiament catalana permetin assumir un 

discurs dialogat en aquest sentit. Cal tenir present els elements de debat sobre la 

ciutadania política comentats en els antecedents d’aquesta recerca i les 

repercussions socials que genera: podem parlar per separat d’identitat nacional i de 

drets socials dels individus que viuen en el sí d’una comunitat?  

 

 Donar suport a les línies de recerca acadèmiques i a les apostes professionals i 

creatives que es desenvolupin en l'àmbit de les noves tecnologies de la informació i 

la comunicació en català, així com dels mitjans tradicionals de comunicació 

massius: radio, premsa escrita, televisió i la publicitat. També en el camp de la 

cultura de masses més popular, és a dir, tot el que es refereix a expressions 

renovades d’innovació cultural, inversió en les iniciatives de dinamització dels 

microterritoris i en les indústries culturals com són el cinema i la cançó popular de 

caire local amb elements de projecció global. 



 153 

5. Impacte previst 

 

Una aposta pel Pacte Nacional per a la Immigració 

En l’eix 3 del document de bases del Pacte Nacional per a la Immigració es posa de 

manifest en dos dels seus articulats la importància de treballar cap a una cultura pública 

renovada que reconegui i inclogui les noves diversitats del país assenyalant cinc reptes 

fonamentals per a Catalunya: 

157. En el procés que va des de la cultura pública compartida ja existent cap a una de 

renovada que reconegui i inclogui les noves diversitats que s’hi incorporen, és 

necessari que tots els reptes s’abordin amb ambició i, alhora, amb realisme. Cal 

destriar, així, entre els principis que guien l’acció i allò que és veritablement desitjable, 

del que és raonablement possible i del que és assumible donades les limitacions pròpies 

de tota acció pública que té mancances d’autogovern. Esdevé necessari, per tant, i 

entre d’altres coses, que les administracions puguin preveure les conseqüències no 

volgudes de la seva acció (…) 

158. Per acompanyar les transformacions socials necessàries per garantir que la 

societat diversa diferenciada tingui un espai compartit de convivència i cohesió a 

través d’una cultura pública comuna hi ha cinc reptes que requereixen ser gestionats 

amb corresponsabilitat entre les administracions i tots els sectors i agents que 

conformen la societat diversa a Catalunya. Aquests reptes són: la participació a la vida 

pública, la llengua catalana com a llengua comuna, la convivència en la pluralitat 

religiosa i de creences, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i la incorporació 

de la perspectiva de gènere i l’atenció a la infància, la joventut, la gent gran i les 

famílies. 

D’acord amb la declaració així expressada en el sí del Pacte Nacional per a la 

Immigració, entenem que el motiu de la recerca proposada esdevé un dels eixos centrals 

del pacte social pel qual les institucions catalanes, partits polítics i societat civil aposten 

en els propers anys. La recerca s’ha volgut desenvolupar en aquest mateix sentit: és una 

aposta compartida per col·laborar en la creativitat teòrica d’aquesta voluntat del PNI; 

amb l’objectiu d’enfortir les bases que guiïn les futures polítiques d’immigració 
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vinculades a la realitat nacional del país. La hipòtesi d’una societat amb múltiples 

identitats és important, en aquest sentit, per les manifestacions sociològiques i 

antropològiques que té. Dilucidar els fenòmens que expliquin les dificultats de 

transmissió cultural i de principis de convivència i cohesió social, pot tenir un impacte 

important en la posterior gestió pública, no només del fet migratori, sinó de la 

transversalitat de les polítiques socials, educatives i culturals del país. 

En segon lloc, els mecanismes d’incorporació d’una persona a una comunitat nacional i 

la participació d’aquesta a un projecte comú, continuen essent motiu d’anàlisi i d’interès 

en l’aplicabilitat d’un model d’integració propi, el qual hem anomenat, la via catalana. 

Reconèixer aquests aspectes són element d’interès no només a nivell de gestió pública, 

sinó també per a tots aquells àmbits que participen dels processos de socialització de les 

persones nouvingudes. Una revisió crítica de la idea de “dissolució” de la condició 

d’immigrant, posa de relleu i assenyala les capacitats que calen desenvolupar per part de 

la comunitat catalana a l’hora de forjar símbols i imaginaris socials als quals incorporar-

se amb facilitat, valors o principis comunitaris de relació i acollida, i un model 

democràtic prou participatiu per generar consens i adhesions voluntàries en el projecte 

nacional. La recerca s’ha desenvolupat amb la vocació de participar del procés 

d’autocomprensió que hem citat en la contextualització de la mateixa proposta. La seva 

aplicabilitat pot venir derivada de la dilucidació dels elements que influeixen 

directament en aquesta aposta d’adhesió voluntària a la identitat del país i al seu 

projecte comunitari, amb la mirada posada en l’evolució històrica i política de 

Catalunya en la seva visió nacional de la identitat. I també en l’extracció de conclusions 

fruit de l’anàlisi interpretatiu, i en la identificació dels fenòmens rellevants de les 

històries de vida recollides. 

 

L’impacte científic previst i la presentació de resultats es desenvoluparà principalment 

al llarg del curs 2011-2012 a través dels espais de recerca de la Universitat de Lleida 

vinculats a aquesta temàtica. D’una banda a través de l’IRIS (Institut de Recerca en 

Identitats Socials) i del CEJEM (Centre d’Estudis Jurídics Europeus i Mediació) en les 

reunions científiques, workshops i jornades que s’hi donin. I de manera concreta, en 

l’aprofundiment científic i investigador d’alguns dels àmbits assenyalats en aquesta 

investigació com la qüestió d’identitat catalana i cultura de masses, evolució identitària 
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a Catalunya i debats dels elements de cultura pública comuna en el sí del grup de 

recerca "Cultura de Masses i Construcció de les Identitats a la Catalunya 

Contemporània". Per últim, la investigadora Mariona Lladonosa té prevista la 

incorporació dels resultats d’aquesta investigació en el procés d’elaboració de la seva 

tesi doctoral com a material de suport de la recerca ja iniciada amb el treball “La 

construcció de la catalanitat. Evolució de la concepció d’identitat nacional a Catalunya 

1860-1990”. 
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