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1. INTRODUCCIÓ 

En una primera lectura, el tema "immigració estrangera a Catalunya" 
podría inclourefs simplement dintre el camp d'estudi de la ciencia 
demográfica. En efecte, és aquesta Túnica entre les ciéncies socials 
que guarda en el seu eos teóric un espai central al concepte 
immigració. Ara bé, tradicionalment, la demografía ha recorregut a 
conceptes procedents de l1 economía i de la ciencia política a rhora 
d! explicar o fer prediccions sobre moviments migratoris. 

Dfigual manera, si la lectura que en pretenem fer és mes amplia, i 
abarca no tan sois el fet migratori, sino també aspectes que hi están 
vinculáis (fluctuacions en el mercat laboral, relacions culturáis, etc) 
haurem de canviar el punt de mira: estem aleshores davant d!un objecte 
multidimensional. 

La multidimensionalitat del fenomen de la immigració estrangera és el 
punt de partida d'aquest "estat de la qüestió". Així, el gruix de la 
informació obtinguda s'ha organitzat en vuit apartats principáis (vegeu 
el capítol 3), corresponents a les vuit dimensions d'aquell fenomen: 
demográfica, económica, social, política, jurídica, pedagógica, 
ideológica i cultural. 

De fet, aqüestes dimensions son, en elles mateixes, el producte del 
conjunt d'aproximacions que, des de diverses disciplines de 
coneixement, s!han anat construint. És a dir, el carácter 
multidimensional de 1'objecte "migració estrangera a Catalunya" és 
indicatiu del fet que al nostre país, múltiples disciplines Than abordat. 
El present informe pretén explicar les característiques d! aquesta 
multidiscipliiiarietat i valorar els resultats que ha generat. 

Mes en detall, em proposo examinar els següents aspectes del conjunt 
d'aportacions disciplináries: 

a. La constitució deis equips de recerca. En particular, es pot distingir 
si son unidisciplinars o multidisciplinars. 

b. La relació instituida entre equips de recerca i, mes concretament, 
si es dona divisió de parcel.les de tractament exclusiu o bé si hi ha 
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transdisciplinarietat en l'estudi de les diferents dimensions (o sigui lliure 
accés), i si hi ha o no intercanvi dfinformació i espais de discussió 
entre equips professionals (interdisciplinarietat). 

c. La construcció de l'objecte d'estudi, que pot ser -entre altres 
aspectes- unidimensional, multidimensional o global. 

d. La perspectiva teórica i l'enfoc metodológic. Es tracta de veure 
quines opcions teóriques i quines estratégies metodológiques están en 
joc: hi ha un paradigma hegemonic o bé en coexisteixen diversos 
alhora. 

e. Capacitat explicativa deis resultáis. Cal distingir descripció o mera 
enumerado de fets, d'explicado de per qué es produeix el fenomen 
social estudiat; grau de validado d'hipótesis: hipótesis obertes i 
hipótesis establertes, etc. 

Com a resposta ais eixos interpretatius i valoratius esmentats fins aquí, 
l1 informe conté: una presentado de les entitats promotores de recerca 
sobre la immigració estrangera a Catalunya (capítol 2); un ampli 
examen de la recerca en aquest camp dividit en dimensions, on es recull 
l1 orientado teórica i metodológica, la construcció de l'objecte i la 
síntesi de resultáis, a mes de presentar les recerques en curs (capítol 
3); en el capítol 4 es fa una valorado global i es destaquen llacunes i 
terrenys inexplorats fins avui. Per acabar, el capítol 5 conté un seguit 
de propostes df obertura o desenrotllament de línies de recerca, a partir, 
en part, de les hipótesis obertes peí equips de recerca, en part, de les 
llacunes destacades. 
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2. ENTTTATS RELACIÓNADES AMB LA RECERCA SOBRE 

IMMIGRACIÓ ESTRANGERA A CATALUNYA 

A Catalunya la recerca sobre immigració estrangera i els aspectes que 
hi están relacionáis ha estat promoguda, gairebé en parts iguals, per 
fundacions privades i per l1 Administrado en el seus diferents nivells. 
D!altra banda, la intervenció de l'Ens püblic ha estat molt desigual en 
funció d'aquests nivells. 

Amb algunes excepcions, mentre les fundacions han desenrotllat línies 
de recerca i servéis vinculats d'alguna forma a la recerca (publicacions, 
debats, formado, conferencies, etc.) coherents a mitjá i Uarg termini, 
1'Administrado ha emprés iniciatives de manera mes irregular i, en tot 
cas, amb objectius mes a curt i mitjá termini. 

Dit aixó, presento tot seguit quines han estat les fundacions i instáncies 
de l1 Administrado que han participat en la promoció d!aquest camp de 
recerca. 

Fundada a principis deis anys 70, la Fundació Paulino Torras 
Doménech és Túnica, de les que té implantado a Catalunya, dedicada 
exclusivament al camp de la immigració -inicialment es va dedicar a la 
immigració de la resta de TEstat-. Després d!un cert període 
d!inactivitat, reapareix l'any 1989 i es consagra aquesta vegada a la 
immigració estrangera. 

Si bé Tactivitat principal de la Fundació P. Torras és l'atorgament 
dfajuts económics a entitats d'atenció ais immigrats estrangers, dedica 
una part del seu pressupost anual a promourefn el debat, l'estudi i la 
difusió. 

En aquest segon terreny, l'activitat per la qual sfha decantat la 
Fundació durant els seus tres primers cursos, ha estat l'organització de 
cicles de conferencies i de debats. Els seminaris d'estudis han estat mes 
escassos: un sobre la regularizado de treballadors estrangers de 1991, 
integrat per juristes i un altre sobre má d!obra estrangera i mercat 
laboral. 
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Peí que fa a la seva línia de futur, tot i que la programado del curs 
92-93 no estava encara confeccionada en el moment de preparar el 
present informe, Gonzalo Valls ha avangat que es prioritzará el 
tractament de temes concrets, mitjangant la fórmula de seminaris 
d'experts tancats, amb el complement d'alguna activitat pública. 

D!altra banda, la Fundació P. Torras ha dessignat el demógraf francés 
Georges Tapinos com a editor d'un llibre sobre la integració deis 
immigrats a nivell europeu. Aquesta publicació, que ha dfestar llesta 
per a l'any 1993, comptará amb la participado de la professora 
catalana de Dret Internacional Privat, Lidia Santos. 

La Fundació Estudi i Cooperado (Esico), d'altra banda, s'ha 
especialitzat en la promoció d'accions que afovereixin els immigrats del 
Tercer Món i les minories culturáis a Catalunya, principalment 
potenciant el moviment associatiu de base. Així, fruit de la priorització 
del tema minories culturáis i immigració, la Fundació EsiCO va iniciar 
una línia de recerca definida com a "instrumental", en el sentit que 
estava pensada per a optimitzar l'acció social dfaquell moviment 
associatiu. A través d'un conveni amb el Centre d'Iniciatives i 
Recerques Europees a la Mediterránia (CiREM), el 1990 va acordar 
finangar la recerca "Identitat cultural i socialització deis filis de familia 
magrebina a la comarca d'Osona", realitzada pels sociólegs J. Pascual 
i C. Riera. 

Com a projectes de futur cal destacar, d'una banda, la publicació d'una 
col.lecció de monografies que, sota el títol de "Justicia i aspectes de 
la immigració", tractará temes com ara habitatge, treball i d!altres; i, 
df una altra banda, el finangament d' un estudi sobre hábits 
d'alimentado, i la seva relació amb la cultura df origen i el can vi 
cultural, a carree de l'antropóloga Adriana Kaplan. 

En Támbit gironi, la Fundació Servéis Gironins (SER.Gl.) ha 
promogut, a través del seu Departament de Pedagogia Social, tant el 
disseny i realització de programes de formado i d'alfabetizado, com 
la recerca aplicada a aquests programes. En aquest últim aspecte 
destaca 1'elaborado d'un enfoc i d!un métode d1 alfabetizado, en el 
marc del programa TRAMA -que SER.Gl. promou amb altres fundacions 
com Servéis de Cultura Popular i Esico. 
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Finalment, la mateixa Fundado Jaume Bofill, que ja havia promogut 
diverses recerques sobre el moviments migratoris que visque Catalunya 
en décades anteriors, ha comengat a ocupar-se de les noves onades de 

• y migracio. 

A mes de teñir el tema "migracions i mercat laboral" entre les limes 
prioritáries deis seu pía general d'ajuts a la recerca, recentment ha 
publicat un llibre que conté una referencia estadística i dos articles 
sócio-jurídics sobre els estrangers a Espanya (CARRILLO (coor.), 
1992). 

Ja hem dit que el suport de Y Administrado a la recerca en el camp que 
ens ocupa és forga desigual i, generalment, intermitent. 

L' Administrado central aporta pocs recursos per a la investigado sobre 
immigració i estrangeria en l'ámbit cátala. Les excepcions son 
comptades. El finangament per part de la Dirección General de 
Migraciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social d'alguns 
estudis molt acotats en l'espai i la temática durant el curs 1991-92 fou, 
a mes, irrisori: 750.000 pts. per estudi! 

Els ajuts a la recerca atorgats a través deis cañáis universitaris, del 
r 

Ministerio de Educación y Ciencia i deis organismes com el CIDE que 
en depenen, están mes dotats que els anteriors. 

Alguns encárrecs puntuáis del Centro de Investigaciones Sociológicas, 
com ara una enquesta sobre racisme a Catalunya de Carlota Solé 
(SOLÉ, 1992), son únics i excepcionals. 

Peí que fa a l1 Administrado autonómica, la manca de programes o 
línies de recerca en el tema "immigració estrangera a Catalunya" s'ha 
vist alterada només en dues ocasions. En la primera, a principis de 
1989, el Gabinet d'Estudis del Conseller de Benestar Social va 
encarregar a 1! Instituí de Sociologia i Psicología Aplicades (ISPA) una 
macro-recerca sobre les dimensions j urídiques, psicológiques i 
sociológiques deis conflictes interétnics. Dos anys mes tard, la 
Direcció General d'Acció i Planificado Territorial, del Departament 
de Política Territorial i Obres Publiques, va fer un encárrec de 
semblants dimensions al Gabinet d'Estudis Socials (GES); aquesta 
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vegada es tractava dfuna aproximació eminentment económica i socio
económica. 

S'ha de teñir en compte, no obstant el que he exposat, que l1 estrategia 
del govern de la Generalitat ha consistit a descarregar la recerca en 
aquest tema, deis departaments ordinaris en 1'Instituí Cátala d'Estudis 
Mediterranis (ICEM). En efecte, aquest ens públic autónom ha reservat, 
des de la seva creació l'any 1989, un Uoc rellevant al tema "moviments 
humans", en el marc de la conca mediteiránia. Al respecte, l1 ICEM ha 
organitzat amb certa continuítat simposiums, cursos o conferencies al 
voltant d1 aquest tema (per exemple, sobre les societats del Magreb, 
emissores de migració a Catalunya i Europa). 

La seva línia de recerca ve definida pels següents encárrecs: 
- Sobre els estrangers a Catalunya, al Colectivo IOE (COLECTIVO IOE, 
1992). 
- Sobre els magrebins a Catalunya, al Colectivo IOE. 
- Sobre els paísos emissors de migrants (Marroc, Algéria, Tunísia i 
Turquia), conjuntament ICEM-Centre d'estudis fancés DG1. 
- Estudi prospectiu sobre la Catalunya del 2.000, conjuntament ICEM-
Futuribles International (París)-equip d'experts interdisciplinari. 
- Sobre evolució i perspectives de la immigració a Catalunya: 1900-
200, a Anna Cabré. 

Llevat del primer encárrec esmentat, la resta está en procés de 
realització. 

Finalment, peí que fa a la recerca promoguda del nivell local i 
supralocal de 1'Administració, cal dir el següent: a nivell d'ajuntaments 
destaca, per la seva continuítat en la promoció de recerca en qüestions 
sobre immigració i interculturalitat, la tasca de l'Ajuntament de 
Barcelona durant el període 1991-1992. En una primera fase, a través 
de la iniciativa del Consell Municipal de Benestar Social i del canal de 
l'Area de Servéis Socials, es van promoure les següents recerques: 

- "Situación social de las minorías étnicas en Ciutat Vella", realitzada 
per Carlota Solé. 
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- "Estudi estadístic sobre els estrangers legáis i semilegals residents a 
Barcelona", per Jordi Pascual, del Departament de Política Social del 
ClREM. 
- "Cómo se enseña y cómo se aprende a ver al otro", per Joan Lluís 
Alegret, Jordi Moreras i Caries Serra. 
- "Actituds deis barcelonins envers els immigrats provinents d'altres 
cultures", per INITS. 

Mes recentment, en el que podem considerar una segona fase, la 
política d'actuado i recerca en alió que concerneix els estrangers ha 
estat canalitzada al Comissionat per a la Defensa deis Drets Civils de 
l'Alcaldia de Barcelona, creat a principis de 1992. Fins avui, aquest 
Comissionat ha encarregat la realització dfun estudi sobre indicadors de 
quantificació deis estrangers a la conurbació de Barcelona al Laboratori 
de Sociología de 1'ICESB i al ClDOB; a mes de preparar unes jornades 
internacionals sobre "Política Social i Immigració", dissenyades i 
organitzades peí CIREM. 

D'altra banda, de 1990 en$á han comengat a aparéixer recerques 
d'ámbit local a alguns municipis de Catalunya. En tenim noticia de 
dues: la realitzada amb ajut económic del Museu d!História de la 
Ciutat, organisme dependent de l'Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat, sobre la immigració magrebina a aquesta ciutat, realitzada 
per un equip multidisciplinar de sociólegs i antropólegs 
(CASTELLANOS, PASCUAL, PERALTA i NAVARRO, 1990); i la 
realitzada per un equip de recerca del propi Ajuntament de Lleida, 
titulada "Els immigrants estrangers a Lleida". 

Quant al nivell supralocal, cal dir que Taponado per part de les 
Diputacions ha estat escassa. Tan sois podem esmentar la recerca sobre 
els servéis d'atenció directa ais immigrats promoguda i realitzada des 
de TÁrea de Servéis Socials de la Diputació de Barcelona, i coordinada 
per Tantropóloga Elisabeth Maluquer (MALUQIER, dra., 1992), i una 
recerca en curs de la Diputació de Lleida. 
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3 . EXAMEN DE LA RECERCA SOBRE IMMIGRACIÓ ESTRANGERA A 
CATALUNYA PER EDÍOS TEMATTCS. 

3.1. La dimensió demográfica. Emmarcament tedric, prediccions 
qualitatives i primeres análisis estadístiques. 

Les aportacions a la comprensió del fenomen immigratori procedent 
d'altres estats a Catalunya en el terreny demográfic, son de dos tipus. 
El primer tipus de treball prové de demógrafs mes o menys 
especialitzats en moviments de població. Les aportacions del segon 
tipus son fetes per altres cientifics socials, no tan especialitzats en 
migració, com en migració estrangera i els fenómens socials que 
l'acompanyen. 

Els exponents del primer tipus d1 aproximado son Lluís Recolons i 
Anna Cabré, mentre que el Colectivo IOE és un exemple del segon cas. 

Cal comptar el demógraf Lluís Recolons entre els pioners a parlar de 
la immigració estrangera. Ja en els seus articles sobre la immigració 
espanyola a Catalunya (1979 i 1983) apunta l'aleshores poc nombrós 
flux de magrebins: 

"Caldria atendré particularment les condicions humanes 
deis immigrants nord-africans i preveure la problemática 
que comporta. El que ara es faci, quan encara es tracta 
de contingents relativament no molt nombrosos, pot 
preparar 1'actuado futura, quan els contingents resultin 
previsiblement mes nombrosos" (RECOLONS, 1979). 

Tanmateix, no ha estat fins un període mes recent, de 1989 engá, que 
Recolons ha abordat l'estudi específic d'aquest nou camp. 

La dedicació de part de Tactivitat científica d'Anna Cabré i del seu 
equip al Centre d'Estudis Demografics (CED) també és d1 aquesta 
época. 

En els dos casos, l'activitat principal s!ha encaminat a emmarcar 
teóricament l'objecte de recerca -a "desfer alguns tópics", com deia en 

15 



una entrevista el col.laborador d!Anna Cabré, Andreu Domingo- i a 
esbossar elements de prospectiva qualitativa. Cap d!aquests demógrafs 
no ha realitzat estudis amb dades estadístiques. Al CED, per exemple, 
no han treballat fins ara amb les dades existents sobre estrangers, per 
considerar-Íes no prou fiables. Vegem a continuado un resum deis 
respectius mares teórics i prediccions. 

Tant Lluís Recolons com Anna Cabré coincideixen a criticar les 
projeccions alarmistes de futur. A la tesi de l'explosió demográfica en 
els paísos del Tercer Món, el primer en contraposa aquella altra de la 
transido demográfica. Es a dir, que el procés que va viure la majoria 
de societats europees al segle passat, que consistí en una forta caiguda 
de la taxa de mortalitat, seguida d'una també reducció encara que mes 
prolongada, de la de natalitat, restañen vivint ara aquells altres paísos. 
De fet, en aquests moments, el creixement relatiu ja es redueix o es 
manté, mentre que es preveu que el creixement absolut descendeixi a 
partir del 2.000, la qual cosa desfá la imatge d'una poblado en 
creixement constant al Tercer Món (RECOLONS, 1991). 

Per la seva banda, Anna Cabré presenta Catalunya com l'antídot ais 
discursos catastrofistes que anuncien la "invasió del sud". Es difícil 
que cap estat europeu rebi el volum de migració que ha absorbit 
Catalunya en les vuit primeres décades d'aquest segle i, en tot cas, 
argumenta aquesta demógrafa, Catalunya constitueix un bon exemple 
d'integració, "ates que dona la imatge dfuna societat fortament 
cohesionada, amb unes característiques distintives inconfusibles" 
(CABRÉ, 1989: 284). 

Dit aixó, repassem ara com entenen la migració els citats demógrafs. 

Lluís Recolons distingeix el que anomena procés migratori del mer fet 
d'haver migrat. Així, el procés migratori s1 estén ais filis i fins i tot ais 
néts deis que migren. Tot i que no és explícit, sembla ciar que 
Recolons entén per procés migratori la inserció social "completa" a la 
societat receptora (vegeu RECOLONS, 1992: 165). Ara bé, aquesta 
definició no s'ajusta ais casos amb projecte migratori de retorn, i 
presenta el problema de com fixar quan es completa un procés 
d1 inserció social. 
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Mes en general, Lluís Recolons adopta la perspectiva en boga a 
Tassociació científica International Union for the Scientific Study of 
Population (IUSSP), que es pot resumir en els següents punts: 

a. Concepció utilitarista de les migracions, segons la qual migra qui 
percep que aixó li resultará un guany net en el seu benestar1. Aquí, 
la unitat d'análisi es l'individu que pren decisions segon un cálcul 
racional. 

Aquesta concepció intenta contrapesar la influencia de les teories que 
impliquen un determinisme economicista. 

b. Perspectiva global i interrelacionada: consideració de les condicions 
globals (económiques, polítiques, socials) en les relacions entre paisos 
d!emigració i d'immigració, i entre els nivells macro (mercat, estat...) 
i els micro (familia, amics ...). 

Per últim, Lluís Recolons aplica el mateix eos teoric a les migracions 
interiors a un estat que a les migracions exteriors. En el cas de 
Catalunya no és que negui els elements que diferencien la immigració 
espanyola de l'estrangera, sino que mes aviat es fixa en els factors 
comuns a ambdós tipus. 

En aquest punt, en canvi, Anna Cabré ha avisat sobre els factors que 
poden alterar el sistema de promoció social que tradicionalment ha 
seguit la immigració al nostre país. Recordem que, segons la coneguda 
análisi d! aquesta demógrafa, el sistema de reproducció de la població 
catalana -basat en una reproducció biológica limitada al manteniment 
i en una continua atracció de má d'obra- suposava una promoció 
social "per antiguetat" (CABRÉ, 1989: 284-285). Dones bé, els efectes 
de la política immigratoria del govern espanyol i de T aplicado 
restrictiva de la llei d'estrangeria amenagaven l'any 1989 amb acabar 
amb aquell mecanisme quasi automátic de promoció, i conduir, així, 
a una mena de societat de castes. Cal teñir en compte -argumenta la 
demógrafa- que sfha passat "d'una immigració massiva i incontrolada 
a una prohibido prácticament total de la immigració" (idem: 288). 

Vegeu FERGANY, N. (1989), The International Migrations Processes as a 
Dynamic System. A IUSSP, vol. 2, p. 150. 
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Amb tot, Anna Cabré matisará aquesta previsió en un article posterior 
(vegeu mes endavant, p. 16). 

Quant al terreny de la prospectiva, el novembre de 1989, Lluís 
Recolons presenta en el Simposium Internacional "Els Moviments 
Humans en el Mediterrani Occidental", organitzat per l'ICEM, unes 
previsions -"aproximatives, no quantificades", en paraules seves- de la 
immigració nord-africana a Catalunya per al període 1990-2000. Una 
mica mes tard, Anna Cabré es planteja respondre l'interrogant: 
coneixerá Catalunya una immigració estrangera important?, a la revista 
"Perspectiva Escolar", de l'Associació Rosa Sensat. 

Recolons basa la seva prospectiva, en part, en l'análisi de 1'estructura 
i la conjuntura económiques, polítiques i demográfiques internacionals 
i, en part, en liéis de teoría social sobre migracions, segons les quals 
es produiran certs fenómens perqué s'han prodult en totes les altres 
migracions históriques. Les seves prediccions generáis mes destacades 
son: 

1. Cap a la meitat deis anys 90, la reducció progressiva de les 
generacions joves provocará una reducció de 1'oferta de treball, 
superior a la de la demanda. Tal com opina el socióleg hongarés R. 
Andorka, aquest és un factor que impulsa els governs a adoptar 
polítiques de poblado. 

2. El flux de poblado nord-africana vers Catalunya será important, 
mes intens en la segona meitat del període (1995-2000) que en la 
primera. Ara bé: a la fi significará una proporció reduida del total de 
la poblado. 

3. És ben probable que els qui retornin sigun menys que els qui 
pretenien retornar a Tinici de la migració. 

Respecte a qüestions mes concretes, com ara les repercussions de la 
migració nord-afrciana en els paísos dirigen o la seva inserció socio
económica a Catalunya, Ll. Recolons ha construi't dos escenaris 
alternatius. L'escenari A coincideix prácticament amb el pronóstic 
d'Anna Cabré apuntat mes amunt (pág. 14); es tracta d'una estructura 
social "tancada", análoga al sistema de castes, encara que ell no utilitzi 
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aquests termes. En síntesi, els immigrats magrebins es trobarien, 
segons aquesta previsió, segregáis en els estrats inferiors del mercat 
laboral i, en general, de 1*estructura social; serien estigmatitzats 
culturalment i viurien conflictes en les relacions interculturals 
(especialment en la relació amb els immigrats d'onades anteriors, que 
els considerarien competidors) i, finalment, la situació es reproduiria 
en la mal anomenada "segona generació" (filis d1 immigrats). La 
prognosi de lf escenari A es completa amb la predicció d'aspectes mes 
concrets: demora en la reunificació familiar, escolarització deficient i 
problemes d'identitat entre els filis d'immigrats, analfabetisme en 
llengua d'ús intrafamiliar, condició contradictoria de la dona; 
despreocupado pels immigrats per part de l'Estat d1 origen; apandó-de 
minories extremistes, tant "fonamentalistes" com de carácter racista; 
fragmentado associativa, associacionisme autócton de suport no 
influent; estratégies de captació de treballadors estrangers en situació 
il.legal; política repressiva mes que política social per part de l'Estat 
receptor, regularització restrictiva i desprotecció deis drets deis 
estrangers reconeguts en la Constitució. 

Segons rautor es podría arribar facilment a aquest escenari "si es deixa 
que la immigració nord-africana es desenvolupi en les condicions 
actuáis" (RECOLONS, 1989: 314). Per contra, una "política conseqüent 
amb el coneixement aprofundit i rigorós, i matisat de la realitat 
empírica" (idem), conduiria a un escenari B, que es resumeix en la 
integració deis nord-africans i llurs famílies en una societat plural. Per 
dir-ho en altres termes, la nova onada immigratória seguiría el mateix 
procés d!inserció que les onades precedents de migració intrastatal. 
Entre els components d! aquest segon escenari cal destacar: 

- mobilitat ascendent que afecta una minoria de magrebins, fet que 
actúa com a incentivador d' integració social per a la resta. 
- augment de les relacions interculturals primáries, especialment entre 
nord-africans i immigrats d!origen andalús, per identificado com a 
migrants i per "parentiu cultural". 
- ascens intergeneracional en l1 estructura social dfuna part deis filis 
d1 immigrats respecte ais seus pares, 
- la política repressiva estaría subordinada a la política social. 
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Les aportacions -no per escadusseres menys interessants- d'Anna Cabré 
al camp que ens ocupa s'han d'emmarcar dintre de les seves 
investigacions sobre la reprodúcelo de la poblado a Catalunya des del 
segle passat fins ais nostres dies2. Aqüestes investigacions indiquen 
que entre l'any 1900 i el 1980 -i abans i tot- Catalunya presentava un 
saldo migratori positiu constant. Ara bé, a partir d'aquesta data i fins 
1986, el balan? és favorable a 1* emigrado. Per bé que aquest canvi 
s! explica per factors conjunturals (crisi económica i incorporado al 
mercat laboral de les generacions nombrases deis anys 60), el cert és 
que després de la recuperado económica de final deis 80,1'emigrado 
s'ha aturat, pero la immigració no s!ha recuperat. Per tant, no está ciar 
si estem o no davant un canvi que la mateixa Anna Cabré ha anomenat 
modern sistema de reproducció cátala. 

La seva previsió al respecte -almenys peí que fa a la immigració- es pot 
sintetitzar en dos punts3: 

a. Sf incrementará la penuria de má dfobra poc qualificada, a causa de 
la conjunció de tres factors: reducció de l'atur, augment de la 
qualificació deis joves autóctons, la qual cosa implica una orientado 
cap a feines de nivell mitjá i alt i, per últim, Tambada al mercat 
laboral de les generacions poc nombrases de 1977 endavant. 

És previsible que aquesta necessitat creixent de forga de treball es vegi 
corresposta per una revisió de la política migratoria (com ja va succeir 
abans a Alemanya i a Italia), dirigida a garantir un flux controlat de 
treballadors poc qualificats. 

b. Augment de la presencia d'immigrats (técnics qualificats i 
pensionistes) europeus i japonesos, sobretot a partir de la lliure 
circulado de treballadors de la CE TI de gener de 1993. 

És en procés d'edició final un estudi sobre evolució i perspectives de la 
immigració a Catalunya: 1900-2000, encarregat per 1* Instituí Cátala d'Estudis 
Mediterranis. 

3 La previsió és de 1990. Vegeu bibliografía: CABRÉ, 1990. 
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Aconseguir establir el volum i la permanencia d!aquests dos corrents 
d'immigració ja era, en aquell moment, una altra tasca massa 
agosarada, si ens atenim a les dades aleshores disponibles. 

Passem ara a les aportacions al coneixement dfalguns aspectes 
demográfics de la immigració estrangera, realitzats des de fora de la 
disciplina demográfica. Ens referim a dues recerques: la de l'equip de 
sociólegs Colectivo IOE sobre immigració estrangera a Catalunya i la 
del socióleg del Departament de Política Social del ClREM, Jordi 
Pascual sobre estrangers en situació legal i semilegal residents a 
Barcelona, finangada per l'Aiea de Servéis Socials de l'Ajuntament 
d1 aquesta ciutat i realitzada el 1991. 

Ja que es tractava de dos estudis básicament estadístics i atesa la 
limitado de fonts de dades que abastin el conjunt d1 estrangers (en 
situació legal i il.legal), les dues recerques van acotar llur objecte 
d!estudi de la següent forma: la del Colectivo IOE se centra, dfuna 
banda, en els estrangers registráis en les estadístiques oficiáis i, d'una 
altra, en els que anomena "immigrats precaritzats"; la recerca de J. 
Pascual es limita a estudiar els estrangers legáis (amb permís de 
residencia) i "en situació de mínima legalitat" (com a mínim, 
empadronáis), i descarta poder ocupar-se deis que es troben en situació 
il. legal. 

Quant ais resultáis, el Colectivo IOE traga una tendencia histórica entre 
1960 i 1991 per a Catalunya caracteritzada per un increment continuat 
d'estrangers, només interromput entre 1977 i 1982. A nivell de 
Barcelona, la recerca del CIREM ha mostrat una evolució desigual de 
la immigració, segons la procedencia, per al períbde 1970-1991: 
descens del nombre absolut de residents de pasos occidentals, amb una 
certa recuperado els cinc últims anys, i fort increment relatiu de 
residents no occidentals. No obstant aixó, els primers suposaven 
aleshores encara la majoria dfestrangers. Aixó ara no és aixf -almenys 
a nivell de Catalunya-, com a resultat del procés de regularització de 
1991, com recull l'estudi mes recent, de 1'IOE i tal com predeia 
1'anterior per a curt termini. En aquests moments, la majoria 
d'estrangers a Catalunya procedeixen del Tercer Món i, nacionalitat per 
nacionalitat, son els marroquins el grup mes nombrós en totes quatre 
províncies. 
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Respecte a la tendencia de futur, el Colectivo IOE fa la següent 
previsió: nou creixement de la immigració irregular, a causa de la 
política migratoria restrictiva desbordada peí deteriorament de les 
condicions de vida ais paísos d!origen i per la necessitat de má d'obra 
precaria en certs sectors de T economía, i augment no gaire quantiós 
deis europeus, facilitat per 1'entrada en vigor de la lliure circulado de 
treballadors. 

Peí que fa al nombre actual d'estrangers, 1'IOE dona un percentatge 
inferior al 2% per a tot Catalunya, mentre que 1'estudi de J. Pascual el 
xifrava en 1,3% per a Barcelona, abans de la regularització. La 
composició per sexes és, segons la primera font: majoria d'homes entre 
els estrangers del Tercer Món i majoria de dones entre els del Primer, 
sempre per al conjunt de Catalunya. Quant a la distribució per edats, 
el Colectivo IOE estableix el següent: els europeus presenten una 
estructura d'edats mes envellida i els no occidentals mes jove que 
l!autóctona. Els segments de mes edat s'ubiquen sobretot a Girona i a 
Tarragona, i les poblacions mes joves a Barcelona i a Lleida. 

Respecte al nivell d'escolarització, el mateix estudi observa que, en 
general, el percentatge de persones amb ensenyament secundari o 
superior és mes gran entre els estrangers que entre els autóctons; 
tanmateix, el percentatge d'analfabets entre els ciutadans del Tercer 
Món és major que el deis catalans. Sobre aixó, 1'estudi de 1991 de J. 
Pascual consta per a la ciutat de Barcelona que el nombre d'estrangers 
amb estudis mitjans o superiors és elevat no tan sois entre els membres 
d'estats occidentals (per exemple, en disposició d'aquell nivell d'estudis 
es troben el 86,9% deis originaris del Próxim Orient, el 80.3% deis 
europeus de Test, el 67,4% deis llatinoamericans i entre el 60 i el 40% 
els del Sud-est asiátic, de Japó, de Xina, d'Africa occidental, d'índia 
i de Paquistá; encara que només el 18.9% deis magrebins). Després 
de considerar aqüestes dades, J. Pascual proposá la següent hipótesi: 

"la immigració de la qual la majoria de residents estrangers de 
Barcelona seria el resultat, cal entendre-la mes com una opció 
a l'abast de classes mitjanes o altes -sectors que teñen accés a 
l'educació secundaria i superior al seu país-, que no pas com 
un últim recurs deis estrats mes pobres de les societats 
d'origen" (PASCUAL, 1991: 58). 
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Per acabar amb el capítol sobre les dimensions demográfiques en 
l'estudi de la immigració estrangera, presentem un breu apunt 
d'aquelles recerques que es troben en curs d*execució. 

D!una banda, el Centre d'Estudis Demográfics participa en una recerca 
conjunta amb els departaments de Dret Privat Internacional i de 
Geografía Humana de la Universitat Autónoma de Barcelona, amb el 
finan$ament del MEC per al curs 1992-93. En l'apartat demográfic de 
la recerca treballen Anna Cabré i Andreu Domingo, ambdós del CED. 
Els objectius son, en principi, tragar tendéncies i efectuar previsions 
sobre migracions extracomunitáries a Catalunya, dintre del marc 
df Europa. Per al primer any -únic programat, de moment- es preten 
seguir la següent metodologia: 

a. Efectuar un repás bibliográfic, previa creació dfun fons documental, 
orientat a desfer topics corrents en Topinió pública sobre el tema 
tractat. 
b. Entrevistar actors socials relacionáis directament amb els immigrats 
extracomunitaris: baüles, empresaris, funcionaris de policía, etc. 

D'altra banda, el Comissionat per a la Defensa deis Drets Civils de 
1* alcaldía de Barcelona ha sol. licitat al Laboratori de Sociología de 
riCESB, dirigit per Ll. Recolons, i al ClDOB, la realització dfun disseny 
d!un sistema d'indicadors que permeti quantificar la immigració legal 
i il.legal a l'Área Metropolitana de Barcelona. El projecte planteja 
aconseguir una batería d'indicadors i una xarxa de fonts informatives 
que permetin l'actualització periódica deis resultáis. 

3.2. La dimensió económica. Un estudi de conjunt, un estudi de cas 
i un estudi teorico-metodológic 

Tres equips de recerca s'han ocupat, exclusivament, d'algunes de les 
dimensions económiques que acompanyen o son consubstancial ais 
moviments migratoris. Ens referim al Gabinet d'Estudis Social (GES), 
dirigit peí socióleg Jordi Estivill, ais economistes Ángels Pascual de 
Sans i Jordi Cardelús i, per últim a l'antropóleg Josep María Navarro, 
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del Centre d' Iniciatives i Recerca Europees en la Mediterránia 
(CIREM)4. 

El Gabinet d!Estudis Socials ha entrat en el camp que ens ocupa, a 
partir de l'encárrec de la Direcció General dfAcció i Planificació 
Territorial de ralitzar un estudi sobre la immigració a Catalunya dins 
el marc de T Europa comunitaria. Dos deis quatre volums de qué 
consta l1 informe final de 1'estudi se centren en l'ámbit territorial cátala 
i en ambdós s'atribueix a la dimensió económica un relleu central. El 
primer relaciona a nivell teóric fluxos migratoris i evolució económica, 
i el segon és una análisi sócio-económica de la immigració no 
regularitzada. 

Per la seva banda, el de Josep María Navarro és un estudi de cas 
qualitatiu sobre els efectes del procés de regularització de 1991 en el 
mercat laboral a Palafrugell -poblado on mes sol. licituds de 
regularització es presentaren del conjunt de la provincia de Girona-. 
Aquest treball culmina tot un treball de reflexió sobre mercat laboral 
i necessitats de for̂ a de treball estrangera dut a terme per l'equip de 
recerca del Departament de Política Social del CIREM. 

Per a completar 1'enumeració deis treballs existents sobre la dimensió 
económica de la immigració estrangera, cal dir que els economistes 
Pascual de Sans i Cardelús (1991) han realitzat una mena d'estat de la 
qüestió, a nivell teóric i metodológic, de la mobilitat de má d'obra 
qualificada -un aspecte inexplorat fins aleshores-. 

A continuació exposem, en resum 1'orientado teórica i metodológica 
i els principáis resultáis d'aquestes tres recerques. 

Per un altre costat, l'Associació per a la Promoció i la Inserció Professional 
ha publicat recenment (APIP, 1992) els resultats d'una recerca coordinada per Antoni 
Lluch, de l'Associació Catalana de Suport ais Asilats i Refugiáis (ACSAR), en qué 
també participava el CIDOB, sobre nivells de formació, d'ocupació i de situado 
personal. Ara bé, en tractar-se d'una recerca limitada ais sol.licitants de participació 
en el programa de formació d'APIP, i tractar-se, per tant, d'una eina al servei 
d'aquest programa, hem estimat que els resultats obtinguts teñen un interés técnic, 
pero no tan cien tifie, ates que no s'aporten criterís que els puguin fer extrapolables 
a una altra situació social. 
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El GES ha intentat comprovar, en primer lloc, com es correlacionen 
l'evolució deis moviments migratoris i les principáis "macro-magnituds 
economiques" de Catalunya. La principal hipótesi al respecte explica 
les migracions per: 

a. la creixent industrializado de les zones urbanes, i 
b. la "liberalització" de grans contingents de má d'obra rural per la 
progressiva tecnificació agraria. 

A mes, les migracions es produeixen, segons aquesta visió, seguint el 
model deis paísos europeus "avangats" de fluxos concéntrics, que 
parteixen primerament de zones properes al pol d'atracció, i de regions 
cada cop mes llunyanes. 

Per a posar a prova aqüestes hipótesis, el GES ha treballat amb les 
següents variables macro: el saldo migratori (registrat) i -com a 
indicadors de creixement económic- evolució del PIB, renda per cápita, 
població activa i ocupada/aturada, i l'evolució de certs sectors 
económics. Les dades per a Catalunya s'han comparat amb les del 
global d'Espanya, Franga i Italia. S'han analitzat tres fases: 

a. fase de desenvolupament i creixement, anterior a la crisi de 1975; 
b. fase de crisi: 1975-1985, i 
c. nova fase de creixement, de 1985 endavant. 

r 

Ara bé, els resultáis no confirmen les hipótesis a nivell comarcal peí 
fet que les comarques mes receptores d'immigració teñen nivells de 
renda per cápita inferiors a la mitjana de Catalunya. Respecte al 
conjunt nacional, per bé que al creixement económic de la segona 
meitat deis 80, correspon un augment de la immigració d'estrangers 
(legal) d'un 50% (1985-89) durant la crisi, de 1970 endavant, es 
produeix un continu augment d'immigrants estrangers -fins i tot quan 
es perden milers de Uocs de treball- malgrat que, en general, el saldo 
migratori és negatiu. 

Les explicacions d'aquests resultats que proposa Tequip del GES son les 
següents. Dfuna banda, es tracta d'una "fúgida de la miseria" per les 
diferencies de nivell de vida entre el Primer i el Tercer Món i, d'una 
altra banda, i si seguim la tesi del demógraf Livi-Bacci, els immigrats 
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d'aquesta procedencia concorren a un altre mercat laboral, el de 
lf,teconomía submergida", o bé, segons R. Waldinger, es mouen en 
circuits d,Mempreses étniques", en el quals 1'ocupado requereix 
pertenencia cultural. 

En segon lloc, el Gabinet d'Estudis Socials ha analitzat diferents 
aspectes, especialment económics, de la poblado estrangera no 
regularitzada a Catalunya. Segons el mateix equip de recerca, el 
métode emprat en aquesta análisi, garanteix només "una visió genérica 
dfaquest grup de poblado". En realitat, la principal técnica d'obtenció 
de dades, una enquesta a treballadors que sol.licitaven la regulantzació 
jurídica -acollint-se a l'Acord ministerial de 7 de juny de 1991-, 
contactáis a les mateixes oficines de T Administrado central, és definit 
com "una eina dfaproximació tipológica, sense pretendre en cap cas 
donar significado estadística". La recollida de dades es completava 
amb entrevistes a responsables d'associacions d'immigrats (4), entitats 
de suport (7), delegacions provincials del Ministerio de Trabajo (4) i 
consolats (11). 

Deis resultats referents a la situació sócio-laboral, cal destacar: 

- major nivell dfocupació entre immigrats que entre poblado autóctona, 
- treballen en sectors que cada cop ocupen amb menys freqüéncia els 
autóctons: agricultura, construcció, servei doméstic. No obstant aixó, 
hi ha grups d'estrangers amb gran diversitat ocupacional, com és el cas 
deis llatinoamericans, 
- pérdua de la categoría professional en la societat d! origen, 
- el temps que porten a Catalunya no influeix en un augment de la 
qualificació de les seves ocupacions, 
- es troben en les pitjors condicions laboráis del mercat i amb els sous 
mes baixos, 
- tarden poc temps a trobar feina, perqué s'han d'agafar a tot, i 
- s1 ocupen en empreses petites. 

Si l'estudi del GES pretenia aportar una visió aproximada i per al 
conjunt cátala de la inserció laboral deis immigrats irregulars, la 
recerca del CIREM, realitzada per Josep Ma. Navarro, es planteja com 
un estudi de cas sobre un mercat de treball local i el lloc que hi ocupen 

26 



els treballadors estrangers, amb Tobjectiu específic de preveure 
l1 impacte de la regulantzació de la segona meitat de 1991. 

Josep Ma. Navarro parteix de dues tesis básiques, ambdues referides 
a les societats de capitalisme avangat de 1! Europa del sud: 

a. Sotmeses a les noves exigéncies del mercat, les empreses 
experimenten un procés de restructuració, i un sector de les empreses 
supera aqüestes exigéncies grácies a la contractació de má d'obra 
barata. 

Son sectors amb imperatius de rendiment a curt termini i molt sensibles 
ais alts i baixos conjunturals, que generen una demanda de treballadors 
molt flexibles i disciplináis. 

b. A l'altre extrem, el tipus de demanda de má d!obra no coberta entre 
la poblado activa autóctona és la d'ocupacions qualificades en sectors 
económics altament tecnificats. 

Amb utilització de técniques d'obtenció de dades qualitatives 
(entrevistes a empresaris, responsables d'associacions, i de 
1'Administrado, etc.) i quantitatives (análisi estadística a partir de 
dades sobre la regularització del Govern Civil i la Delegació de 
Treball, padrons, etc.), s'arriba a les següents conclusions: 

- Els treballadors marroquins (que constitueixen la majoria deis 
estrangers a Palafrugell) s1 ocupen en la construcció, empreses sureres, 
neteja municipal... i realitzen aquelles tasques que ningú mes no vol 
fer per rao del seu risc o duresa, per la poca remunerado o peí seu 
baix prestigi social. 
- Correlació forta entre fase "densa" dfinscripcions de marroquins al 
padró municipal i moments clau per al creixement del sector de la 
construcció. 
- Com a mínim, un 78 % deis marroquins estava en situació il.legal 
abans del període de regularització. 
- La gran majoria deis permisos de residencia concedits en el procés 
de regularització corresponen a marroquins i el sector on 
majoritáriament s'ocupen, la construcció. 
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- A causa de Testancament de la producció en el sector de la 
construcció i, segons l'opinió de diversos agents socials, "la 
immigració ha tocat sostre" a Palafrugell. 

Respecte a la valorado deis efectes de la regularització, Testudi del 
ClREM aporta el següent: 

- Consecució de gran part deis objectius fixats per rAdministració. En 
particular, a Palafrugell s'ha produít el reflotament de prácticament tots 
els estrangers residents (segons estimacions), la qual cosa suposa per a 
rAdministració la detecció de 1'ocupado i del lloc de residencia 
d'estrangers fins Uavors il.legáis, i distinció deis estrangers inserits deis 
que no ho están. 
- Malgrat la poca disponibilitat deis empresaris de la construcció per 
reconéixer públicament 1! existencia de relacions laboráis quan aqüestes 
son o han estat "submergides" gairebé tots els treballadors marroquins 
regularitzats havien presentat un pre-contracte o una oferta de contráete 
en aquell sector. 

De les entrevistes amb advocats i altres actors socials, es desprenia la 
següent possible hipótesi explicativa: es pot tractar d'una entesa entre 
contractista i treballador, peí qual el primer rep diners del segon a canvi 
d'un pre-contracte purament formal. 

Ens resten per exposar els resultats a qué arriben els economistes 
Angels Pascual i Jordi Cardelús (1991) en la seva elaborado teórica i 
metodológica sobre mobilitat de má d'obra qualificada. 

En primer lloc, constaten l'augment i diversificado de les formes de 
mobilitat peí que fa a periodicitat i distancia. En particular assenyalen 
els tipus següents: 

a. Canvi estable de residencia (intel.lectuals, professionals ...). 
b. Desplagaments temporals (de técnics i directius). 
c. Desplagaments recurrents i de certa durada al voltant dfun lloc 
central de residencia (categories lligades a la gestió i al coneixement 
técnic i operatiu). 
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La causa d'aquell augment de la mobilitat professional i de les seves 
formes, relacionat amb un fort desenvolupament deis mitjans de 
comunicado i transpon, és la "integració progressiva de 1! economía a 
nivell mundial" i, especialment, el paper deis agents clau de la 
mundialització: les empreses multinacional i els estats, que intervenen 
de forma creixent en T economía de llurs pai'sos. 

Destaca, a mes, el fet que les noves categories de mobilitat están molt 
relacionades amb la carrera personal. Els mecanismes de mercat queden 
mediatitzats per aquest fet. 

A nivell mes estrictament metodológic, Pascual i Cardelús adverteixen, 
en primer lloc, que la comprensió deis fenómens de mobilitat requereix 
contextualitzar la unitat sócio-económica on s'esdevé en funció de la 
situació de desenvolupament en qué es trobi dintre el conjunt mundial, 
i proposen, en segon lloc, dos enfocs complementaris: el funcional, que 
s' ocupa de les funcions de cada categoría de mobilitat professional i de 
la seva importancia estratégica per a estats i multinacionals, i 
lfestructural, tot centrant la posició ocupada per les dites categories en 
una estructura social determinada. 

Per últim, per ais autors, Testudi de la mobilitat de personal qualificat 
revesteix una importánica estratégica singular" (PASCUAL i CARDELÚS, 
1991: 61) i plantegen a tall d'exemples: 
a. el "tipus de migració que ha tingut un component de contacte, 
d'obertura, d'intercanvi i d'enriquiment mutu, en la linia que els 
immigrats s'han integrat en Testructura social del lloc de recepció i han 
estat un element positiu en el seu desenvolupament" (ídem: 59) i posen, 
com a exemple, els catalans exiliats durant i després de la Guerra Civil; 
i 

b. les migracions de la mateixa categoría sócio-professional amb 
component d'agressió, d'imposició i d'explotació, com ara, les 
miñones deis estats colonials. 

3.3. La dimensió social. Integració social, inserció sócio-
uibanística i condicions de vida 

Els equips de recerca o investigadors que han dedicat part de la seva 
activitat científica a analitzar la inserció deis estrangers en l'entramat 
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social de Catalunya son: l'equip de dirigeix Carlota Solé des del 
Departament de Sociología de la UAB; l'antropóleg Marc Dueñas, i el 
Departament de Política Social del ClREM. 

La socióloga C. Solé s'ha ocupat, conjuntamnet amb Encarna Herrera, 
del grau d1 integració d'africans i asiátics a la societat catalana (SOLÉ 
i HERRERA, 1991). L'antropóleg Marc Dueñas está realitzant la seva 
tesi doctoral -dirigida per Teresa San Román- sobre les condicions de 
vida i de treball deis immigrants gambians a Mataré, amb un ajut 
económic inicial de la Fundado Jaume Bofill. I, per últim, dintre del 
centre dfestudis ClREM, Jordi Pascual va analitzar la inserció social deis 
estrangers en l'espai urbá a Barcelona (PASCUAL, 1991). 

En la seva recerca, C. Solé i E. Herrera s'han inspirat en l'análisi del 
conflicte de classes de R. Dahrendorf i en estudis anglesos i nord-
americans sobre "relacions interracials". En la lógica d'aquest marc 
teóric," las desigualdades institucionalizadas (de clase, estatus y poder) 
están siempre más o menos en el centro del conflicto étnico" (ídem: 1). 
Si bé es reconeix una certa autonomia al "factor étnico", incidint en el 
sentit d'agreujament dfaquelles desigualtats, el cert és que es considera 
el mercat laboral i l'organització política de la classe treballadora com 
a central en la inserció social deis estrangers. 

La hipótesi principal és, en conseqüéncia, la següent: la conjuntura 
económica determina l'expansió o la restricció de l1 estructura del 
mercat laboral, la qual cosa a la vegada condiciona que les possibilitats 
de promoció laboral siguin altes o baixes, respectivament. 

El métode emprat no permet, pero, contrastar empíricament aquesta 
explicado de la inserció social deis estrangers i ha consistit en: 

a. La descripció de la integració social i cultural de treballadors 
africans i asiátics, mitjan$ant l'análisi de les dades d'una enquesta a 
228 treballadors, seleccionáis a partir de les dades del padró de 48 
ajuntaments catalans. 

b. La distinció de la tipologia deis estrangers en base al seu grau 
d1 integració en la societat catalana. 
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A partir dfaquest procediment metodológic, C. Solé i E. Herrera 
presenten com a principáis resultáis els següents: 

- El procés d'integració d!africans ("negres"), marroquins i asiátics és 
similar a la deis immigrats de la resta de l'estat, a excepció de tres 
factors que dificulten la seva rápida integrado: condició d'estrangeria, 
distancia cultural i raga. 
- Els africans "negres" están discrimináis quant a oportunitats de treball 
respecte a marroquins i asiátics, perqué mentre els primers teñen un 
nivell dfestudis mitjá-alt i els magrebins un nivell baix, ambdós grups 
treballen en sector agrícola, en condicions precáries; i els asiátics 
s'ocupen en la industria i els servéis. 
- Els treballadors procedents d1 África negra cobren menys que els 
procedents del Magreb i d!Asia. 
- Per ais treballadors africans i asiátics (i especialment per ais 
subsaharians) compartir l'habitatge amb altres estrangers és una solució 
per al desnivell entre el preu del lloguer i els salaris rebuts. 

Amb posterioritat a aquest estudi, un altre membre del mateix equip de 
recerca, 1!antropóloga Natalia Ribas, está realitzant una recerca sobre 
les dones filipines i árabs immigrades a Catalunya. 

Per la seva banda, Marc Dueñas ha plantejat la seva recerca sobre 
condicions de vida i de treball a llarg termini. Entre 1991 i 1992 ha 
realitzat ja un estudi exploratori, amb treball de camp a Mataró, que li 
permetrá construir un eos fonamentat df hipótesis contrastables 
empíricament. De fet, pero aquest només és el primer moment d!un 
projecte df investigado mes ampli, que inclourá treball de camp en la 
societat d'origen i la comparado de les ©ondicions de vida i treball 
entre immigrats i autóctons. 

La seva perspectiva teórica parteix deis conceptes de marginado, 
aculturació i etnicitat de Teresa San Román. Particularment important 
ens sembla la distinció entre l'eix marginació/integració d'un grup 
cultural o étnic en una formado social, i l'eix aculturació/manteniment 
de la cultura tradicional per part d!un grup cultural "minoritari" (SAN 
ROMÁN, 1984: 45). Ara bé, els conceptes centráis de la recerca de 
Dueñas son les condicions de vida i les condicions de treball, entesos 
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com a fonaments materials sobre els quals un grup immigrat edifica la 
subsistencia. 

Han guiat la primera fase de la recerca el que Marc Dueñas anomena 
"minihipótesis orientatives": 

- L'emigració implica una voluntat d'ascendir en 1'escala socio
económica per a qui ja disposa d'un mínim de recursos. Els qui 
pateixen situacions de miseria ni tan sois poden plantejar-se-la. 
- L'itinerari de promoció social deis immigrats senegambians a Mataró 
consisteix a passar df estar subocupats en empreses submergides a 
Mataró, a ocupar-se en poblacions de 1! interior, com ara Olot, Banyoles 
o Vic, on les condicions laboráis son millors. 
- Dintre deis llocs amb mes disponibilitat d'ocupado, els treballadors 
subsaharians se sitúen on la concentrado de treballadors magrebins és 
menor. 

En l'apartat 3.1. ja ha estat esmentat l'estudi estadístic sobre estrangers 
legáis i semilegals a Barcelona, realitzat per ClREM i, mes 
concretament, peí socióleg Jordi Pascual. Vistes allí les seves 
caracterfstiques teóriques i metodológiques, ens limitarem aquí a 
exposar els resultats respecte a la inserció sócio-urbanística deis 
estrangers a la ciutat de Barcelona. 

En primer Uoc es constata una polarització de zones urbanes que han 
absorbit immigració estrangera: d'una banda, les zones de residencia 
de mes alt valor (districte Vé i Pedralbes) i, dfuna altra banda, les 
árees mes devaluades de Ciutat Vella i del barrí de Sant Antoni. 

La segona constatado destacable és que cadascun d!aquests dos pols 
d'atracció absorbeix contingents distints en funció de la nacionalitat. 
Així, mentre els procedents de societats capitalistes occidentals o del 
Japó s'ubiquen, en gran part, en els "barris alts", la població africana 
i l1 originaria de 1*India i del Paquistan s'han establert, sobretot, a 
Ciutat Vella i Sant Antoni. La resta de "grups macroculturals" 
(llatinoamericans, europeus de Test i procedents del Próxim Orient) 
presenten una distribució mes diversificada, tot i que el sector mes 
nombrós viu a l'Eixample. 
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D'altra banda, la polarització indicada es correlaciona positivament 
també amb la categoría sócio-professional deis estrangers; aixó és: 
mentre els empresaris i els directius d'empreses habiten, sobretot, en 
certes árees de Pedralbes i del districte Vé, els técnics intermedis, 
professionals liberáis i personal docent ho fan en zones d'habitatge 
mitjá-alt (Gracia, l'Eixample, Vallcarca ...) i els treballadors manuals 
i auxiliars en nuclis de Ciutat Vella. 

Finalment, respecte a la qüestió a quin deis dos factors va mes Iligada 
la ubicació deis estrangers en el mercat de l'habitatge a Barcelona, a la 
nacionalitat o bé a la categoría sócio-professional, les correlacions 
estadístiques de l'estudi indiquen que el grau d'associació zona de 
residéncia-nacionalitat és mes gran que el de zona de residencia-
categoría sócio-professional. 

3.4. La dimensió política 

3.4.1. Sobre política migratoria governamental. 

El nivell mes macro deis aspectes polítics lligats a la migració 
interestatal no ha estat quasi ni abordat a Catalunya des de la 
perspectiva de les ciéncies socials. 

A nivell de l1 Estat espanyol, la materia "immigració estrangera" és 
competencia exclusiva de l1 Administrado central. És per aquesta rao 
que és obligada la referencia a un document que marca la inflexió en 
la política immigratória espanyola. El seu autor, Taleshores director 
del Instituto Español de Emigración i actual director general de 
migracions del Ministeri de Treball, Raimundo Aragón Bombín, 
explicita la necessitat d! adoptar una política activa d1 immigració davant 
la inexistencia de cap directriu oficial explícita en aquesta materia 
(ARAGÓN, 1991). Així ha calgut esperar ais anys 90 perqué 
r Administrado, i el govern al davant, reconegués el que per a molts 
estudiosos era una evidencia ja a fináis deis anys 80: Espanya s'havia 
convertit de país d* emigrado a país d'immigració. 

En aquell article, R. Aragón defineix els dos objectius que ha de 
perseguir la política migratoria que segons ell son els següents: 



1. Controlar els fluxos migratoris o, en els seus termes, "no "evitarlos 
flujos sino "encauzarlos", arbitrando una serie de mecanismos de 
regulación y control" (ARAGÓN, 1991: 100). 
2. Aconseguir la integrado social deis immigrats. 

D'aleshores en?á, deis dos objectius esmentats tan sois el primer s'está 
portant a terme decididament. 

La primera mesura en aquest sentit, instada directament peí Consell de 
Ministres, fou el procés de regularització o "reflotament" de 
treballadors en situació il.legal. La segona gran decisió que ha 
d! instituir el nou sistema de control de la immigració per part de 1'estat 
ja ha estat anunciada: a partir de 1993, el govern fixará anualment 
quotes o contingents de treballadors estrangers en funció de dos criteris: 
la necessitat de má d!obra per a llocs de treball no acceptats pels 
espanyols -com sfha aclarit explícitament- i r avaluado de T impacte 
sobre aquest segment del mercat deis prop de 100.000 estrangers 
regularitzats durant l'any 19915. 

r 

En canvi, l'objectiu d!integrar socialment els estrangers continua 
deixant-se en mans d'organitzacions no governamentals diverses (Creu 
Roja, Caritas ...). 

3.4.2. Sobre polítiques publiques a nivell autonómic i local. 

Disposem en aquest terreny d!un únic estudi realitzat per l1 Área de 
Servéis Socials de la Diputació de Barcelona. Dirigit per Tantropóloga 
de la mateixa entitat, Elisabeth Maluquer, va comptar amb la 
participado del també antropóleg Rafael Crespo, la col.laborado 
d'Adriana Kaplan, antropóloga igualment, i Isabel Barón, i 
T assessorament en materia de legislado sobre estrangeria de Marina 
Labra. 

Plantejat com una descripció de les necessitats socials i deis recursos 
existents a la provincia de Barcelona en relació a la immigració 

Vegeu el diari El País en la seva edició del 26 de setembre de 1992: portada 
i página 14. 

34 



estrangera, se centra sobretot en la diagnosi deis servéis d!atenció social 
a aquesta poblado. 

Respecte a la construcció de l'objecte d'estudi, la recerca fa les 
següents acotacions: 

- limitado ais estrangers extracomunitaris, per considerar que és el 
sector marginat socialment amb mes freqüéncia, 
- análisi exclusiva de les demandes que arriben a la xarxa pública de 
servéis i a la paral.lela de les ONGS. Aixó vol dir que no es té en 
compte tota la "demanda potencial" o, dit dfuna altra manera, les 
necessitats des d'un altre punt de vista al deis mateixos servéis 
preexistents. Tampoc no s'hi tracten els servéis i recursos generats pels 
propis immigrats. 

El treball de camp fou realitzat a 33 municipis préviament seleccionáis 
en base a criteris territorials i previ coneixement de la presencia 
aproximada d! estrangers del Tercer Món. La principal técnica 
d'obtenció de dades fou Tentrevista i s'efectuá a responsables de 
servéis socials, professionals d'atenció primaria, responsables d'ONGs 
relacionades amb immigrats, mestres d!escoles d!adults, professionals 
del Programa d! Educado Compensatoria i a departaments de treball 
social dfhospitals. 

A partir de les dades recollides, els autors pretenien realitzar una 
descripció de programes, servéis i recursos de les administracions i 
ONGS, i de necessitats deis usuaris i deis professionals. 

En conclusió, l'estudi destaca la manca de planificado i directrius en 
materia de polítiques socials a immigrats en tots els nivells de 
rAdministrado, amb només dues excepcions: TAjuntament de 
Barcelona i, a un nivell molt mes sectorial, el Programa de 
Compensatoria del Departament dfEnsenyament de la Generalitat. Fins 
ara 1! estrategia de les instáncies central i catalana de T Administrado 
ha consistit a delegar les actuacions concernents ais estrangers 
extracomunitaris a les ONGS. 

Mes particularment, la recerca de la Diputado aporta els següents 
resultats: 
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a. Principáis demandes detectades: (a) les relacionades amb 
l'escolarització deis filis: beques de menjador, de llibres...; (b) 
d!informado sobre regularitzadó (derivades a les ONGS); (C) atenció 
sanitaria; (d) d!habitatge i (e) ajuts per lfalimentado. 
b. Descripció de necessitats especifiques de la poblado immigrada -des 
de lfóptica deis professionals d1 atenció primaria: informado, déficits 
lingüístics (concepte aplicat ais filis d! estrangers), reforg escolar, 
formació ocupacional, cobertura sanitaria i educado per a la salut. 
c. Necessitats deis professionals: treball de sensibilització de tota la 
comunitat receptora, informació i formació, centres de recursos, i 
directrius i majors recursos per a 1! atenció primaria. 
d. Característiques deis estrangers usuaris deis Servéis Socials 
d'Atenció Primaria de titularitat municipal: originaris de paisos 
extracomunitaris, en bona part, en situado irregular; i, per ordre 
d!importáncia numérica: marroquins, llatinoamericans, gambians, 
portuguesos, etc. 
e. Característiques de les ONGS especialitzades: 

- principáis prestadores de servéis que detecten necessitats i 
denuncien discriminacions. 
- reben suport estatal i/o de fundacions privades (que aporten 
recursos económics i técnics). 
- cobreixen ámbits (per al quals reben derivacions deis SSAP) 
d'informació, assessorament legal i tramitado de documents i 
ensenyament. 

f. Actuacions de l'administració municipal: 
- polítiques d'empadronament: fins el 91, alguns ajuntaments 
exigien el permís de residencia i d'altres, contráete de Uoguer. 
A partir de 1992 el Govern Civil exigeix ais ajuntaments que 
garanteixin el control de la primera condició. (Cal teñir present 
que T empadronament és requisit necessari per a accedir ais 
servéis municipals). 
- l'atenció ais immigrats suscita pors d'incórrer en la il.legalitat, 
de crear pols d'atracció i de propiciar conflictes amb la 
poblado autóctona. 

Finalment, en el terreny de les estratégies polítiques i organitzatives 
deis estrangers a Catalunya, cal esmentar que hi ha, en curs si mes no, 
una investigado al respecte. Es tracta d'una recerca sobre identitat de 
grup, associacionisme i estratégies polítiques en relació ais africans 
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residents a Catalunya que té entre mans Tantropóleg Rafael Crespo. 
Aquest investigador, integrant de l'equip de recerca de la Diputació per 
a lf estudi que acabem de resumir, és membre actiu del Centre d'Estudis 
Africans, des d!on ha realitzat diferents treballs com a africanista. 

3.5. La dimensió jurídica. Análisi del marc juiídic i de la práctica 
política i administrativa. 

L'interés que la ciencia jurídica ha demostrat en el nostre país per la 
situado legal deis estrangers és actualment molt ampli i prové de 
diversos fronts. D!una banda, hi ha les aportacions des del món 
universitari; és el cas deis equips que treballen al voltant de la 
catedrática de Dret Internacional Privat, Alegría Borras, d'Eduard 
Segarra, doctor en Dret Internacional Public, ambdós de la Universitat 
de Barcelona; de Lidia Santos, professora titular del Departament de 
Dret Internacional Privat de la Universitat Autónoma de Barcelona; i 
del catedrátic de Dret Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, 
Marc Carrillo. 

r 

En segon Uoc, alguns advocats en exercici han deixat constancia 
pública deis seus estudis i reflexions teóriques i practiques, deis quals 
destaquen: Josep Ma. Manté, Josep Ma. Gasch i Elvira Posada. 

Per últim, també han col.laborat en tasques d'análisi jurídica l1 Adjunt 
al Síndic de Greuges, Elies Rogent i la Magistrat del Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya, Celsa Pico. 

3.5.1. Temes d'atenció, enfocs teórics i metodológics de les 
aproximacions jurídiques. 

Un estudi general sobre Testatus jurítíic deis estrangers a Espanya es 
troba a CARRILLO i GARCÍA MORAGO (1992), fet a petició de la 
Fundació Jaume Bofill. Es tracta dfuna análisi per nivells concéntrics 
que revisa des de documents de Dret Internacional fins Taita 
jurisprudencia del sistema judicial espanyol (sentencies deis tribunals 
Constitucional i Suprem). Entre ambdós extrems s'inclou una análisi 
de la legislado espanyola actual sobre estrangeria i deis seus 
antecedents. La publicado d'aquest treball presenta, a mes, Tal.licient 
d'anar acompanyat d'un estudi de Josep Ma. Manté, de tipus mes 
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práctic i que el complementa, sobre l'exercici deis drets reconeguts ais 
estrangers. 

Aquest segon es tracta, i en paraules del propi autor, d'una análisi 
crítica efectuada a partir "de la constatació de la realitat i la 
convivencia quotídiana amb el problema i la gent que el pateix" 
(MANTÉ, 1992: 76), i que, d'alguna manera, pretén revelar el rerafons 
polític que hi ha darrera la práctica govemativa i administrativa, i de 
la interpretado legislativa. 

D'altra banda, l'any 1991 es van prodigar fins a cert punt estudis sobre 
la práctica política i administrativa desencadenada amb el procés de 
regularització acordat peí govern. També aquí les aportacions 
provenen de perfils professionals diversos. Per un costal cal destacar el 
seminan d'estudi i de reflexió jurídica constituít per encárrec de la 
Fundació Paulino Torras per tal d!analitzar aquell acord i la seva 
aplicado práctica. Va dirigir aquest seminan Eduard Segarra i en 
formaren part, entre dfaltres, Alegría Borras i Lidia Santos. En front 
de la seva aproximado al tema, fonamentalment juridicista, hi ha 
l'enfoc de lfadvocada Elvira Posada (1991), que subratlla amb mes 
émfasi que l1 anterior els efectes de la regularització sobre els immigrats 
estrangers. 

Ambdós treballs apareixen en pie període de regularització, amb la 
intenció d'influir-hi d'alguna forma. En aquest sentit, l'objectiu que es 
marca el seminari de juristes és ciar: 

"suministrar a la opinión pública, a los medios de 
comunicación y, especialmente a la Autoridades y los 
inmigrantes a los que se dirije la regularización, un 
instrumento de reflexión y un punto de referencia 
necesario para evaluar la eficacia de la medida" 
(SEGARRA, dr., 1991: 14). 

Finalment, peí que fa a investigacions que s!estan duent a terme, cal 
destacar la integració de la professora Lidia Santos en un equip 
multidisciplinar en un projecte que porta el títol de "Migracions 
extracomunitáries: tendéncies i previsions. Avaluado de 1'impacte de 
la legislado sobre estrangeria". Els integrants que completen 1' equip 
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son Anna Cabré, directora del CED i Ángels Pascual de Sans, doctora 
en Ciéncies Económiques i Empresaríals de la UAB. 

En el conjunt d'aquesta recerca, Lidia Santos es proposa esbrinar com 
la condició df estrangeria i els aspectes administratius que hi están 
vinculats afecta la integrado social deis estrangers a l'Estat espanyol en 
general i a Catalunya en particular. A mes d'entendre per integrado 
1'equiparado de drets i oportunitats amb els ciutadans "nacionals". L. 
Santos parteix d!un concepte instrumental de dret, en el sentit que entén 
els drets com a mitjans per assolir la integrado real, i no pas com a 
fins que funcionen com a incentius, pero deis que mai no es gaudeix. 
El métode de la recerca és 1'examen de legislado i jurisprudencia 
comparades. 

3.5.2. Resultáis de les aproximacions jurídiques. 

Repassem a continuado quin és ltHestat de la qüestió" del coneixement 
jurítíic sobre estrangeria a Catalunya. 

Ha estat precisament Lidia Santos qui ha situat el problema de les liéis 
sobre estrangeria en el nivell mes global del Dret Public Internacional. 
Per a aquesta investigadora hi ha una contradicció entre un estandard 
mínim internacional d'estatus reconegut -els drets humans recollits en 
les mes altes instáncies deis organismes polítics mundials- i una serie 
de principis que admeten la discriminado entre chitada nacional i 
estranger, com ara alguns convenís de la OlT. 

Aixi mateix, Marc Carrillo i Héctor García arriben a la següent 
conclusió en fer un balan? de la legislado comunitaria: "com a 
producte d'una política proteccionista, la legislado europea en materia 
df estrangeria tendeix cap a Taccentuació de les restriccions de les 
llibertats deis estrangers" (CARRILLO i GARCÍA MORAGO, 1992: 28), 
anteriorment recollides en convenis com el de Roma de 1950 i en la 
Carta Social del Consell d'Europa (Torí, 1961). Peí que fa a l'estat 
espanyol, aquests juristes consideren que la regulado jurídica que es 
dedueix directament de la Constitució está en la línia d'una certa 
equiparado amb els nacionals. Aixó afecta els drets fonamentals: dret 
a la vida, la integritat física, la llibertat religiosa i ideológica, etc. Ara 
bé, Testatus que la Constitució de 1977 estableix per ais estrangers, 
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queda finalment determinat, a mes deis tractats internacionals, peí 
desenvolupament legislatiu posterior (ídem: 31), de tal manera que els 
altres drets -inclosos els iniciáis i previs, sense els quals no nfés 
garantit cap altre, com és el cas del dret de residencia- depenen 
d'aquesta configurado legal posterior: la Llei Orgánica 7/1985, dita 
d'Estrangeria, el Decret 1119/1986 que la desenrotlla i la interpretació 
jurisprudencial. 

En aquest quadre legal hi ha un últim fet clau, l'esglaó que fa accedir 
ais altres: la Llei d! Estrangeria fa dependre els drets reconeguts de 
l'obtenció de 1! autorització administrativa de residencia, alhora 
vinculada a l'obtenció de permís de treball (id.: 34). 

Josep Ma. Manté (1992) encara va mes Uuny en l'análisi d'aquesta 
"concatenado d'impossibles" i sosté que és 1*exigencia del visat -que 
en l'actualitat és requisit per a gaudir del dret de residencia per a tot 
estranger, llevat deis llatinoamericans i deis paisos de la CEE- la 
principal barrera per obtenir la regularització. La manca de directrius 
explícites o criteris fixos condueix a un punt on preval la 
discrecionalitat. I encara, 1!alternativa de sol.licitar l'exempció de visat 
és quasi impracticable a causa del retard amb qué es resolen les 
sol.licituds. 

En l'análisi de Manté, aquesta és la punta de 1'iceberg de tot un 
conjunt de trámits-obstacle (centralització administrativa, lentitud en la 
tramitado, discrecionalitat variable d'una provincia a una altra, no 
atenció en 1*idioma d'origen, etc.) que caracteritzen la práctica 
administrativa en alió que concerneix els procedents del Tercer Món. 

Peí que fa a la jurisprudencia, Tadvocat J.Ma. Manté considera que en 
les seves interpretacions, jutjats i tribunals no han estat tan restrictius 
com ho és 1*aplicado administrativa de les liéis. Ara bé, la jurisdicció 
laboral condiciona la validesa d'un contráete de treball a la possessió 
d'un permís de residencia i, en tot cas, els criteris de 1'administrado 
laboral s'imposen malgrat que la jurisprudencia es decanti peí dret de 
prestacions per treball si els permisos están pendents de resolució. En 
aquest mateix cas 1'INEM nega el subsidi i les prestacions per atur i la 
Inspecció de Treball no accepta 1'afiliado del treballador a la Seguretat 
Social. I el que és mes greu, segons J. Ma. Manté, s'han perseguit i 
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multat els empresaris que havien donat d!alta a la Seguretat Social 
treballadors amb permís de treball, és a dir, els empresaris "mes 
respectuosos amb els drets deis treballadors" (MANTÉ, 1992: 72). 

Respecte al "Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de junio de 1991 
sobre regularización", l'equip dejuristes dirigitper Eduard Segarral'ha 
definit com una directriu de carácter polític mes que jurfdic 
(SEGARRA, dr., 1991: 43), que efectúa el govern després d!una 
proposició no de llei presentada al Parlament per grups de Toposició 
(abril de 1991). Interpreten els juristes que la resolució sfha d'entendre 
com %í una pieza que, deforma coyunturaly excepcional, ha de permitir 
poner en práctica esta política (una política activa)" (ídem: 17), com 
es demanava en aquella proposició no de llei. 

Dit aixó, les valoracions que fan de lf Acord les diferents aproximacions 
son igualment critiques. D'aquesta manera, Elvira Posada posa en 
dubte la propia constitucionalitat de la mesura i esgrimeix diversos 
arguments: possible vulneració del principi de jerarquía normativa, 
definició gradual i dispersa deis requisits de sol.licitud i problemes 
dfinterpretado no resolts. Aquesta advocada destaca, a mes, que el 
procés de regularització, a diferencia deis d'altres paisos europeus, 
exclogué els familiars del treballador sol.licitant en el país d1 origen, 
els incapacitáis per treballar (jubilats i persones declarades "invalides") 
i, en general, els que, en no obtenir oferta d'ocupació durant el 
període, no poden acreditar documentalment, pero sí per altres 
mitjans, haver treballat anteriorment. 

Per la seva banda, la diagnosi feta peí seminari de juristes de la 
Fundació Torras és igualment critica amb l1 acord sobre regularització. 
Concretament hi observa les següents irregularitats: 

- no compleix els requisits de claredat, univocitat, uniformitat i respecte 
ais drets fonamentals de l'individu, 
- imprecisions i buits legáis de la resolució i de les instruccions, notes 
i ordres verbals que la completen, que provoquen una situació 
d'inseguretat jurídica en els destinataris, 
- disparitat de críteris entre els centres d'admissió de sol.licituds, la 
qual cosa provoca greuges comparatius, 
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- lentitud en la resolució d'expedients, mes enllá del previst en els 
terminis indicats per la mateixa Administrado, 
- silenci sobre recursos possibles a les resolucions negatives, 
- la Llei Orgánica d'Estrangeria s'ha seguit aplicant amb tot el seu 
rigor, 
- obstacles posats per les oficines consulars espanyoles a la 
regularització de familiars de treballadors; i 
- la inexistencia de garandes d'indult fa comprensible que els 
empresaris aportin només propostes de contractació i no certificacions 
de contractes anteriors o en curs. 

Finalment, Josep Ma. Manté, que ha coincidit a assenyalar alguna 
d'aquestes "anomalies", fa la següent hipótesi explicativa: el penode 
de regularització, obert amb carácter excepcional peí govern, seria, 
d!una banda, el primer pas per mantenir amb tota la seva rigidesa la 
legislado d' estrangeria vigent i, d'una altra banda, una forma 
dfactualitzar el cens d!estrangers, útil per al control del flux migratori 
i, especialment, necessari -si s'atén al seu rol de "gendarme" de la CE 
en aquesta materia- per a l'Estat espanyol de cara a 1'entrada en vigor 
de l'acord sobre lliure circulació de treballadors el 1993 (MANTÉ, 
1992: 74). 
En aquest sentit, será interessant veure la valorado que fa el govern de 
la inserció laboral deis treballadors regularitzats i com aplicará la ja 
anunciada política immigratória de quotes. 

3.6. La dimensió pedagógica. Recerca sobre educado en contextos 
multicultural i amb immigrats 

És aquesta una dimensió crucial no directament del fet migratori, sino 
del procés d'inserció social que el segueix. En realitat, en aquest punt 
s! entrecreuen dues dimensions: les activitats formatives en qué 
participen immigrats estrangers i les qüestions relacionades amb 
l'educació de grups i en grups multicultural, que de fet és una 
temática molt mes amplia que engloba tots els grups culturáis d'una 
determinada formado social. 

La recerca en aquest terreny prové de displines dintre les ciéncies 
socials distintes, pero amb certs objectes comuns, l'un deis quals és, 
precisament, l'educació. A Catalunya, les disciplines que están 
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contribuint a una major comprensió de l1 educació amb immigrats 
estrangers i en contextos multiculturals son: la pedagogía, en les seves 
vessants teórica i aplicada, 1'antropología de l1 educació i la sociología 
de lfeducació. 

De la pedagogía teórica destaca la publicació d' una visió panorámica 
de Teducació multicultural a Catalunya, de J.A. Jordán (JORDÁN, 
1992) i 1! elaborado d!un mapa escolar deis alumnes de pares estrangers 
a Catalunya -en curs-, dirigit per J. Sarramona, ambdós professors del 
Departament de Pedagogía Sistemática i Social de la UAB. 

En el camp de la pedagogía aplicada a la formació d! immigrats 
estrangers, cal destacar, en primer lloc, el plantejament teóric i les 
reflexions generades en el si del Program TRAMA, promogut per les 
fundacions Esico, SER.GL i Servéis de Cultura Popular i en qué 
participen grups i escoles d'alfabetització i de formació d'adults. 
L!estat actual de la recerca pedagógica i la reflexió teórica d!aquest 
pool dfentitats -sens dubte, el que atresora mes experiencia, no tan sois 
en formació, sino en elaboració de materials didáctics- es troba en un 
opuscle de Francesc Carbonell (1992), director del Departament de 
Pedagogía Social de la Fundado SER.GL Quant a la recerca 
estrictament didáctica, un equip de professionals vinculats a 
TAssociació de Mestres Rosa Sensat ha comengat a donar els seus 
fruits. Aixi, el 1991 apareixia publicada una proposta de materials 
didáctics per al tractament del racisme en el cicle superior d!EGB i en 
el BUP (BUXARRAÍS i altres, 1991). 

En un altre ámbit, el de la formació de professorat en temes de 
multiculturalitat i immigració, des del curs 1989-90, TICE de la UAB 
porta a terme un programa de formació en el tractament de la diversitat 
cultural, dirigit inicialment per l'antropóleg Joan Lluís Alegret. De la 
mateixa manera TICE de la UB, després d'oferir cursos puntuáis sobre 
aspectes de la immigració i Teducació en la diversitat cultural, ha creat 
el 1992 un programa de creació d'un equip de formadors i assessors en 
temes de diversitat. L'antropóleg Josep Ma. Navarro és qui coordina 
el programa en que participen professors de primaria i secundaria en 
actiu. 

43 

4 



Igualment cal situar en el camp de la metodología pedagógica la 
proposta, que podnem qualificar de "transdisciplinária", de 
lfhistoriador Jaume Botey, d'utilitzar la técnica antropológica de la 
historia de vida en el treball educatiu amb immigrats (vegeu BOTEY, 
1992). 

Per acabar, cal esmentar que el Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat, mitjan<¿ant la concessió de beques d' excedencia, ha fet 
possible que mestres d'EGB desenrotllin durant un curs un projecte de 
recerca. El curs 91-92, dues mestres beneficiáries d'aquests ajuts han 
tractat aspectes de 1* educado multicultural. Així, Ma. J. Delgado s'ha 
centrat en "com aprenen la Uengua catalana i s'integren a una nova 
cultura els alumnes "árabs"" en una escola pública de Terrassa i Carme 
Mateu, en el tractament educatiu de la diversitat. 

Lfatenció que la sociología i T antropología están dedicant a l1 educado 
multicultural en el nostre país es deu, básicament, a tres equips de 
recerca: el dirigit per J.L1. Alegret a la Universitat de Girona, el que 
encapgala Dolores Juliano des del Departament d' Antropología de la 
UB i Tintegrat per Josep Ma. Navarro, Xavier Matheu, Antonio 
Peralta, Caries Riera i Jordi Pascual, tots ells vinculáis al Departament 
de Política Social del centre de recerca ClREM. 

D'aquest últim equip de recerca destaca, com a treball pioner, l'estudi 
de Tantropóleg Josep Ma. Navarro, junt amb Dénia i J. Giró, sobre 
els valors etnocéntrics i la visió de les cultures no occidentals que 
transmeten els manuals escolars a Tensenyament secundari (DÉNIA, 
GIRÓ i NAVARRO, 1987). Mes recentment i dintre el marc d!un 
conveni entre la Fundació Esico i ClREM, els sociólegs Jordi Pascual 
i Caries Riera estudiaren en la comarca d'Osona com els processos de 
construcció de la identitat cultural incideixen, en un medí multicultural, 
en la socialització deis nens i, especialment, en la seva escolarització. 
Per últim, fruit d'una col.laboració entre aquest equip i la pedagoga 
Carme Montserrat, aquesta darrera i X. Matheu van elabrar el marc 
conceptual i les directrius d'un programa d'educado social i 
comunitaria (MATHEU i MONTSERRAT, 1992). 

Per la seva banda, Joan Lluís Alegret, conjuntament amb J. Moreras 
i C. Serra, ha investigat també sobre el contingut ideológic deis 
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manuals escolars, a petició del Consell Municipal de Benestar Social de 
TAjuntament de Barcelona. El resultat d1 aquesta recerca aparegué 
publicat l'any 1991. Recentment (1991-92), Alegret, Serra i altres 
col.laboradors han estat elaborant un mapa escolar deis filis d'estrangers 
a les comarques de Girona, grácies a un ajut del Ministeri d'Educació 
i Ciencia. Actualment, están aprofundint en l'estudi de factors com: 
recursos destinats a lf educado d1 aquella població escolar, discurs 
institucional, política de matriculado, etc. Aquesta activitat recent está 
coordinada amb altres equips de les universitats de Granada, Murcia, 
Málaga i Almería. 

Dfuna altra banda, resulta de referencia obligada 1'aportado de Dolores 
Juliano. Després de diversos treballs dedicats a l'estudi teóric deis 
processos df$tnicitat i de construcció de la identitat cultural, aquesta 
antropologa ha entrat en el camp de la recerca empírica amb un estudi 
de cas sobre pertinenga a un grup cultural i rendiment escolar, i el 
paper que té 1! escola en el procés peí qual aquelles dimensions están 
relacionades (JULIANO, 1992). Des de maig de 1992 está impulsant un 
equip de reflexió i recerca en el marc del Departament d! Antropología 
de la Universitat de Barcelona i al voltant del tema reproducció social 
i diversitat cultural a Tescola, amb la participado entre d'altres 
científics socials, de Josep Ma. Navarro i Jordi Pascual. 

Finalment han comen^at a aparéixer entre nosaltres estudis i 
informacions sobre la socialització deis infants en els paísos d* origen. 
Si bé estrictament s'escapen deis límits temátics del present informe, 
és de forga utilitat per ais investigadors dfaquí conéixer-los. Es el cas 
d'Adriana Kaplan, que ha publicat un article (KAPLAN, 1991) i ha 
editat un video6 sobre la socialització a Senegámbia. De manera 
semblant, T historiador marroquí Abderrahman Ihaddouten ha escrit 
articles sobre el paper de la familia i de T escola en 1! educado deis 
infants marroquins, tots ells inédits (1991). 

A continuació passem a fer una síntesi de les diferents aproximacions 
a l1 educado multicultural, des d'un punt de vista teóric i metodológic. 
No s'inclouen en aquest apartat les aportacions de la pedagogia 

Realitzat amb el suport técnic de la Diputació Provincial de Barcelona. 
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aplicada, per considerar-Íes -tot admetent la parcialitat del criteri- mes 
aviat recerques tócniques que no pas científiques. 

L! aportado del pedagog J.A. Jordán (1992) és, básicament, d'ordre 
teóric: elabora un dispositíu de conceptes, des d'on interpreta la realitat 
multicultural de Catalunya. La seva postura teórica es fonamenta en una 
concepció dinámica i evolucionista de cultura: 

"cap cultura és estática; (...) totes evolucionen al 
compás de les necessitats canviants deis seus 
"ambiente"" (JORDÁN, 1992: 319). 

Per a aquest pedagog, societat i educado multiculturals son ideáis, a 
mes de fets, que germinen en el terreny adobat de les democrácies 
occidentals. 

J.A. Jordán qualifica la societat catalana de multicultura, per les 
següents raons: "identitat genui'na catalana" respecte a altres comunitats 
autonómes de l'Estat; vinculació amb Europa; immigració deis paísos 
"menys desenvolupats"; "immigrants de la resta de l'Estat que 
segueixen optant per mantenir les seves arrels culturáis" (ídem: 147 i 
186). Aquesta situació planteja un repte educatiu, a mes de sócio-
polític i económic. Per a Jordán, aquest és el problema central: 

"com conjugar equilibradament la necesitat de mantenir 
i, encara, recuperar la genuína identitat cultural i 
lingüística catalana, amb aquella altra de respectar, 
acollir, atendré degudament al terreny escolar les 
diferents i, amb freqüéncia, distante cultures en 
contacte" (ídem: 147-148). 

Peí que fa al terreny de la transmissió ideológica per part del sistema 
escolar, resulta obligat comparar les dues recerques ja citades: la de 
Dénia, Giró i Navarro (1987) i la d'Alegret, Moreras i Serra (1991). 
La técnica d'obtenció de dades és idéntica en ambdós casos: l'análisi 
de contíngut de manuals escolars -encara que els primers es limiten ais 
manuals d'história d'ensenyament secundari, i els segons abarquen 
també llibres de text de diferents matéries d!EGB, FP i BUP. La 
diferencia a nivell d! orientado teórica és de matís: mentre l'equip de 
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Josep Ma. Navarro pretén posar al descobert la visió etnocéntrica 
latent en el curriculum de l1 escola catalana -inspirant-se en les tesis de 
Preiswerck i Perrot-, l'equip coordinat per J.LL Alegret fa el mateix 
amb la "visió racialista" (concepte equivalent a ideología racista i distint 
de comportament racista) de la humanitat, entesa com a fonament 
cognitíu de Tetnocentrisme, el racisme (comportament racista) i la 
xenofobia. Les hipótesis principáis son, respectivament: Tetnocentrisme 
occidental assoleix la categoría de formulacions científiques en tractats 
especialitzats; i, d'altra banda, en paraules deis autors, 

"en nuestra sociedad, el sistema cognitivo que prevalece 
para explicar la diversidad human es el generado por la 
perspectiva racialista, (...) abriendo de este modo el 
camino a futuras conductas racistas" (ALEGRET, 
MORERAS i SERRA, 1991: 9). 

Per acabar amb la síntesi de perspectives teóriques i metodológiques 
en la dimensió pedagógica de les relacions interculturals, faré esment 
de dos estudis sobre multiculturalitat i escola: el de Dolores Juliano i 
els de Jordi Pascual i Caries Riera. 

La primera recerca transcorre en dues direccions: propósit teóric 
d! elaborar models que permetin validar positivament la diferencia i un 
propósit empíric de comprovar com es relacionen rendiment escolar i 
pertenencia a una minoría étnica. Per a dur a terme el primer objectiu, 
Juliano beu de les fonts de la teoría del caos, de T escola dinamista i 
1! antropología crítica; concepcions totes elles que permeten valorar el 
potencial creatiu de la diversitat cultural dinámica. D1 aquesta manera, 
les minories étniques son vistes com a agents de desestructuració social 
i de 

"posibles reestructuraciones, generalmente de órdenes 
más complejos, precisamente a partir de su diversidad 
y no integración" (JULIANO, 1992: 2). 

Anant a la part empírica de la seva recerca, Dolores Juliano entén 
1!escolar com a ámbit d*inculcado d'un arbitrari cultural que, 
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"por ser considerado "la cultura", se transforma en 
excluyeme y discriminador con respecto a las 
especificidades de las minorías étnicas (...)" (ídem: 1). 

Aquesta exclusió dificulta el procés de promoció deis nens dfaquests 
sector s. 

En concret, la hipótesi que orienta la seva recerca és la següent: 
l'avantatge de pertányer a la classe mitjana-alta és compensat per la 
pertinen^a a un grup cultural "minoritari" de tal manera que el 
rendiment escolar deis infants de familia llatinoamericana s1 equiparará 
ais de classe mitjana autóctons. 

El métode utilitzat per a posar a prova aquesta hipótesi és l'estudi de 
cas, en una escola pública de Castelldefels, l'alumnat de la qual es 
compon de filis d!immigrats de la resta de l'estat i llatinoamericans i 
una minoría de familia catalana. Les técniques de recollida i análisi de 
dades han estat mixtes: d'una banda, entrevistes en profunditat a 
mestres i pares i, d!una altra banda, análisi multivariable. 

L'estudi de Jordi Pascual i Caries Riera sobre escolarització de filis de 
magrebins a Osona parteix, precisament, de la concepció crítica i 
dinamista de Dolores Juliano, i del concepte de resistencia cultural de 
P. Willis i, a nivell d'enfoc metodológic, s1 inspira en l'interaccionisme 
simbólic d!Erving Goffman. Ates que la investigació no pretenia tant 
posar a prova cap eos d1 hipótesis sino, mes aviat, adquirir una visió 
global deis contextos on es crea i es manifesta la identitat cultural i deis 
processos que relacionen identitat cultural i evolució escolar i laboral, 
les técniques de recollida de dades van centrar-se en la immersió a una 
mostra significativa de tres centres escolars d'ensenyament primari, on 
s'efectuaven entrevistes formáis i informáis (sobre el terreny), i 
observado tot participant a una mostra de grups-classe. Aquest darrer 
punt va consistir a observar i registrar, en el context del grup-classe, 
escenes d'interacció social significatives -segons el nostre eos teóric i 
dfhipótesis-, previa definido d'escenaris (l1 aula, el pati, els 
passadissos, etc.). 

Entrem ara en el nivell deis resultáis obtinguts per les diferents 
recerques. 
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Els manuals escolars transmeten una visió etnocéntrica -per dir-ho en 
termes de Dénia, Giró i Navarro- o una visió racialista -per ser fidels 
al concepte d!Alegret, Moreras i Serra-. 

De fet, aquesta afirmació constitueix un pressupósit de partida per a 
altres recerques posteriors. En aquest sentit, Dolores Juliano -ja ho hem 
dit- pressuposa Texclusió de les cultures no occidentals en el sistema 
escolar cátala i Jordi Pascual i Caries Riera parteixen del fet que el 
curriculum oficial és unicultural. 

D'altra banda, a partir de considerar Tescola com a institució 
especializada a generar pertinen§a cultural, Juliano ha observat -amb 
les limitacions que comporta un estudi de cas en una sola escola- el 
següent: el quadre de resultáis escolars, de millors a pitjors, es 
correspon al quadre de grups culturáis que, segons els prejudicis 
etnocéntncs i racistes, segueix l'escala, de mes a menys prestigi, "ser 
un de nosaltres" / "xarnego" / fill d'immigrats espanyols / "sudaca" / 
"moro" / gitano. 

Centrant-se en els alumnes de familia llatinoamericana, arriba a la 
important conclusió que: ates que la immigració de Llatinoamérica a 
Castelldefels representa una mostra esbiaixada a Taiga respecte a 
lfestructura de classes a les societats d'origen i considerant també que 
la majoria d'autóctons que porten els infants al centre son treballadors 
manuals, deis quals el 67,7% deis pares i el 77,1% de les mares no 
disposen del graduat escolar sembla mes fácil travessar les barreres de 
classe que no pas les étniques, fins i tot no havent-hi conflicte étnic 
visible. Amb tot, aquesta hipótesi, per bé que contrastada 
empiricament, requereix ser posada a prova en molts altres contextos 
escolars. 

De forma análoga, la recerca sobre escolaritació d! infants de familia 
magrebina a Osona, de Pascual i Riera, ha aportat interpretacions i 
hipótesis no contrastades en altres comarques. Aquests resultáis tracten 
sobre: resposta institucional a Tingres d!infants magrebins, el paper del 
mestre en el tractament de la diversitat, la relació familia-escola, la 
identificació cultural d'aquests alumnes i les expectatives d!evolució 
escolar i laboral. A continuació en fem una síntesi. 
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A Osona, davant el progressiu augment d'alumnes de familia 
magrebina, la institució escolar ha respost a nivell organitzatiu amb dos 
ajustaments: categontzació d!aquells com a "infants d'alt risc de 
marginació social" -juntament amb els infants de cultura gitana-, i 
aplicado gairebé exclusiva del Programa d'Educació Compensatoria. 
A nivell curricular, aquella resposta ha estat desigual, en funció de la 
línia pedagógica de cada centre escolar. Així, si el curriculum formal 
s'ha mantingut intacte, només les escoles de pedagodia semidirectiva 
(o "activa") impartien, a la práctica un curriculum informal 
multicultural. Ara bé, en tots els centres, sigui quina sigui la seva 
orientado pedagógica, la manifestado de la identitat cultural és 
acceptada pels mestres, a tot estirar en l'ámbit privat, no en el públic. 

Respecte al paper del mestre, cal dir el següent: la falta de formado i 
de recursos específics per al tractament de la diversitat cultural, fa que 
acabi recorrent al bagatge personal i professional (estereotips, 
prejudicis, principis étics i experiencia), quan té nens de familia 
magrebina a classe. 

Quant a la relació entre familia i escola, destaca el fet que els 
magrebins escolaritzen els filis des deis primers cursos de pre-escolar, 
és a dir, molt abans que al Marroc. El sentit de Tescolarització per a 
les families magrebines depén de 1'estat del seu projecte migratori, de 
la seva estrategia cultural i de 1!expectativa laboral respecte ais filis. 
Així, si el projecte migratori familiar ja ha estat assolit i 1f expectativa 
laboral per al nen és d'ascens social, l1 escola és vista com a mitjá 
necessari per a assolir el dit ascens. En canvi, si, a l'extrem, el projecte 
migratori es troba en curs i 1! expectativa laboral és una inserció rápida 
en el mercat de treball, 1* escola será valorada pels immigrats com un 
mitjá d'adquisició del saber comú básic i prou. 

Quant a la manifestado de pertinenga cultural, els filis de familia 
magrebina no expressen i, fins i tot, oculten la seva identitat cultural 
familiar en el ámbits públics; en canvi, aquesta identitat es manifesta 
en els contextos menys normativitzats. 

Finalment, 1!expectativa dfevolució escolar i -sobretot- laboral deis 
nens de familia magrebina per part deis mestres és de reproducció 
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social respecte a 1'estatus i classe deis seus pares. Aquesta creenga es 
basa en: 
- moment d'ingrés a Tescola europea, 
- rendiment escolar i adaptació normativa, 
- hándicaps jurídics, 
- orientado familiar; i 
- percerpió de racisme latent. 

3.7. La dimensió ideológica. Entre el discurs socialment situat i la 
mesura d'actituds i opinions 

Tres disciplines han tractat fins avui les representacions ideológiques 
que acompanyen les relacions entre autoctons i estrangers a la nostra 
societat: Tantropología, la sociología i la psicología social. 

Un equip d!estudiants de sociología (A. Marín, J.Pascual, C. Riera i 
M.Solé) dirigits peí socióleg Carlos Lozares (Departament de 
Sociología de la UAB), va trencar el gel en aquest terreny el curs 1987-
88. L'objecte estudiat fou, exactament, els discursos ideológics 
emergents en la relació entre autoctons i africans a la regió de Lleida. 
També, des de la disciplina sociológica, pero mes recentement, 
Carlota Solé, d'aquell mateix Departament, ha realitzat una enquesta 
sobre racisme a Catalunya, amb finangament del Centro de 
Investigaciones Sociológicas. Amb anterioritat, concretament en un 
estudi conjunt amb Encarna Herrera (1991), ja havia treballat amb 
conceptes com "raga" i "prejudicis racials". 

Així mateix, dintre el camp de la sociología es pot situar l1 estudi sobre 
les opinions i actituds deis barcelonins respecte deis immigrants d!altres 
cultures, realitzat peí gabinet INITS, S. A., per encárrec de lf Ajuntament 
de Barcelona. 

Ja en el camp de lfantropología, l1 aportado mes notoria ha partit de la 
doctora Daniéle Provansal. Durant 1990 i 1991 va dirigir, a nivell del 
Departament d1 Antropológica de la UB, una recerca sobre producció 
social de l'estranger. Aquesta recerca s'inscrivia en el marc d'una acció 
integrada amb el professor Gérard Althabe, de l'Ecole des Hautes 
Etudes de París, i en la qual intervingueren, a mes Dolores Juliano 
(amb la recerca comentada a 1f apartat 3.6), la socióloga Carlota Solé 

51 



i el també socióleg Enrique Santamaría, qui efectúa una análisi del 
tractament de r,festranger" a la premsa escrita. D'altra banda, 
recentment Daniéle Provansal i Dolores Juliano han unit eforgos i han 
constituít la linia de recerca conjunta "Autoreproducció social i 
producció de Testranger". 

Finalment, cal esmentar la creació d'un equip de recerca sobre racisme 
en el Departament de Psicologia Social de la UB, dirigit per F. Javaloy. 
Aquest mateix professor havia investigat, anteriorment, sobre 
estereotips étnics entre els grups culturáis i nacionals de l'Estat 
espanyol . 

Les perspectives teóriques mitjangant les quals s'aborda aquesta 
temática son diverses. Vequip de Carlota Solé parteix, sobretot, de les 
tesis de sociólegs (Frazier, Rex i Moore, Steinberg, entre d!altres) que 
han tractat el paper deis prejudicis racistes en la inserció laboral i social 
en societats dites avangades, especialment ais EE.UU. i a la Gran 
Bretanya. La tesi principal que en recull C. Solé és que els prejudicis 
"racials", profundament arrelats en la consciéncia deis autóctons, 
agreugen les dificultats deis treballadors de "raga distinta a la poblado 
autóctona" que han de penetrar en el mercat laboral (SOLÉ i HERRERA, 
1991: 15). La metodología emprada, una enquesta a treballadors 
estrangers (del Tercer Món) no permet validar, pero, aquesta tesi per 
al cas de Catalunya. Tanmateix, Solé i Herrera ho pretenen fer de 
forma indirecta. A partir de 1'análisi deis indicadors 
d'integració/discriminació deis treballadors estrangers que conté el 
qüestionari, s'infereix 1'existencia de situacions de discriminado, la 
persiténcia de racisme. 

En la segona aportació sobre racisme a Catalunya, Carlota Solé ha 
canviat l'enfoc metodológic, encara que ha mantingut la mateixa 
técnica d!obtenció de dades. En aquesta ocasió, ja no s'enquesten 
treballadors immigrats per arribar a resultats sobre prejudicis racistes, 
sino que Tenquesta es dirigeix directament a qui, segons es deriva del 
seu propi marc teóric, presenta actituds racistes: la poblado autóctona. 

' Vegeu JAVALOY, F. (1990), España vista desde Cataluña. Estereotipos 
étnicos en una comunidad plural. Barcelona: PPU. 
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La hipótesi principal que orienta aquesta recerca és que: les actituds i 
opinions racistes son mes grans entre els sector de població mes 
próxima ais estrangers en l'estructura social i ocupacional. Segons C. 
Solé, un indicador que confirmaría aixó fóra que els immigrats 
espanyols a Catalunya presentessin uns discursos de tipus racista amb 
mes freqüécia que la població autóctona. (Malauradament no se!ns ha 
permés accedir a aquest estudi -que está en procés de publicació- i, 
per tant, no podem dir res sobre els seus resultáis). 

L1 orientado teórica d'A. Marín, J.Pascual, C.Riera i M. Solé és 
diferent. En primer lloc parteixen de la premissa que "raga" és una 
categoría biológica en desús, fins i tot en aquesta mateixa ciencia, i 
que els intents de la sociobiologia o de 1'antropología física d'atorgar-
li valor explicatiu no teñen cap fonament científic8. Per a aquests 
sociólegs, la categoría "raga" és una construcció social que cal lligar, 
com ha demostrat Ch. Delacampagne, a la formació histórica de la 
ideología racista en les societats europees i que té els seus precedents 
en la societat grega "clássica". Aquesta ideología ha de ser compresa 
en una relació social típica: la que uneix colonitzador i colonitzat (A. 
Memmi), que no s1 explica separadament de les relacions de dominació 
entre Occident i la resta de pobles del planeta durant els cinc darrers 
segles. Llavors, la recerca, mitjangant un treball de camp amb 
técniques dfobtenció de dades qualitatíves (entrevistes semidirigides, 
observació participant i análisi de contingut), pretenia aplicar aquell 
marc teóric a 1'estudi del tipus de relacions social en qué prenia sentit 
un discurs de tipus racista. 

Finalment, 1'instituí INITS va intentar explicar les opinions i actituds 
deis barcelonins envers els col.lectius d'altres cultures, per la correlació 
estadística amb les següents variables: sexe i edat, experiencia 
migratoria de l'enquestat, situació laboral, ingressos económics, nivell 
d'instrucció i posicionament ideológic. A tal fi es va passar un 
qüestionari a una mostra de 900 persones, que permetia inferir dades 
per al total de la població (error del mes menys 3.25%; nivell de 
confianza del 95 %), pero sense permetre el desglossament per districtes 
o barris. 

° Vegeu, per exemple, LEWONTIN, R.C.; ROSE, S. i HAMIN, L.J. (1987), 
No está en los genes. Racismo, genética e ideología. Barcelona: Crítica. 
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A continuado sintetitzem els resultats obtinguts per les recerques 
considerades. 

En l'estudi publicat amb la referencia SOLÉ i HERRERA (1991), 
s'arriba a la següent conclusió: 

"existen grados de integración social y cultural que 
están condicionados por la raza o el color de la piel" 
(id.: 22). 

Arriben a establir aquest enunciat en comprovar que els africans 
"negres" afirmen patir actituds i conductes racistes amb mes freqüéncia 
del que ho afirmen magrebins o asiátics. 

Per la seva banda, els sociólegs Marín, Pascual, Riera i Solé van 
aportar la següent interpretado de Temergéncia del racisme en una 
relació de conflicte entre un sector de propietaris agrícoles autóctons 
i treballadors de 1* África subsahariana: 

a. En el context d'aquesta relació, el discurs racista -i, com a reacció, 
l1 antiracista- emergia quan en la relació laboral entre empresaris 
autóctons i treballadors estrangers, aquests darrers no es limitaven a 
adoptar el rol del "bon treballador" (aplicat al treball de temporada) i 
exigien el reconeixement de drets laboráis legalment reconeguts. 
b. El conflicte manifest es va produir amb el tipus d'immigrat mes 
occidentalitzat, amb un projecte migratori que consistía a establir-se a 
Europa. En canvi, no hi havia conflicte manifest amb el tipus 
d'immigrat que compartía menys valors i pautes de comportament amb 
el mode de vida autócton, i el projecte migratori del qual apuntava al 
retorn, després dfhaver estalviat diners, que li servirien per a invertir
los en el país d'origen. Paradoxalment, pero, el discurs emprat per les 
parts en conflicte, al.ludia a categories com "ra?a", "distancia 
cultural", etc. i, per tant, englobaven dintre un mateix sac tot el conjunt 
d'immigrats africans. 

Per ültim, els resultats de l'enquesta d'lNiTS, S.A. assenyalen com a 
factors mes condicionants de les actituds envers els estrangers d'altres 
cultures, el nivell d!instrucció, el nivell d'ingressos i l'edat. Mes 
concretament, presentaven les actituds mes favorables ais estrangers els 
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barcelonins amb instrucció superior, amb ingressos alts i menors de 45 
anys. D'altra banda consideraven confirmada la hipótesi segons la qual 
Topinió deis barcelonins respecte ais estrangers és fruit mes 
d'informacions indirectes que de vivéncies própies. Altres resultáis que 
ofereix aquest estudi son: 

- Els "problemes racials" figuren entre les preocupacions menors del 
barcelonins. 
- Els col.lectius a qué s'han assignat estereotips positius son, per ordre 
decreixent: japonesos, italians i alemanys. El col.lectius amb pitjor 
imatge son, per ordre decreixent: gitanos, marroquins i francesos. 
- Els immigrats reporten beneficis, segons un 18% deis barcelonins i 
perjudicis, segons un 25% . 
- Un 46.8% es declara contrari a una vinculado familiar amb 
estrangers. Li agradaría molt o bastant a un 27.4% . Un de cada cinc 
barcelonins enquestats té parents d'altres pai'sos de la CEE, mentre que 
només un 3% en té amb "altres races o étnies" 
- Un 6% (54 barcelonins) té o ha tingut una persona estrangera 
contractada a la llar. Un 81,5% diu estar disposat a tornar a contractar 
una persona estrangera. 

3.8. La dimensió cultural. Models de relació intercultural 

En alió que es refereix a la relació entre grups culturáis de procedencia 
nacional diversa, tres son les recerques en l'ámbit cátala: dues per part 
d'islamólegs, Beatriz Aguer (1991) i Josep Manyer (1992), i una 
procedent de la sociolingüistica i psicolingüística, realitzada per Gentil 
Puig (1992). 

B. Aguer ha estudiat l'organització i les tendéncies religioses deis 
musulmans a Catalunya. Per la seva banda, J. Manyer s'ha ocupat, mes 
aviat, deis fonaments teológics i jurídics de Tlslam, així com deis 
moviments polítics islamisme i arabisme. Peí que fa al segon treball i 
d'acord amb el camp d'interés del present informe, ens centrarem 
només en la part que relaciona xara (part normativa de T Islam) i 
integrado deis musulmans en les societats europees. 

Des d' una altra perspectiva, que pretén englobar diverses 
aproximacions disciplináries (sociolingüística, psicología social, 
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psicolingüística, etc.), Gentil Puig i Moreno ha establert un conjunt 
d'elements de marc teóric i ha definit alguns deis problemes que poden 
orientar la recerca sobre la integració deis adolescents filis d! immigrats. 

Des del punt de vista metodológic, la recerca de B. Aguer és un estudi 
descriptiu de 1'orientado i la práctica religiosa deis musulmans al 
nostre país, amb algún element interpretatiu del que aixó comporta 
socialment. El seu treball de camp s'ha central en les sales d'oració i 
ha consisüt en entrevistes a imans (guies espirituals deis musulmans) i 
congregáis, a domicili. Per la seva banda, Josep Manyer, a partir d'una 
análisi crítica de la Uei islámica des deis pressupósits valoratius de la 
modernitat europea, ha proposat una interpretació de les repercussions 
que aquesta normativa pot teñir en la inserció social deis musulmans a 
Catalunya. 

Finalment, per a construir el seu marc teóric, Gentil Puig s'ha basat en 
un recull dfestudis en paisos amb Uarga tradició immigratória 
(Canadá, Bélgica i Franca), i en un conjunt d'estudis realitzats a 
Catalunya entre 1975 i 1990, especialment sobre la immigració ais anys 
50, 60 i 70. 

Passant al pía deis resultáis, en el seu estudi inédit, B. Aguer ha 
constatat que, a partir de la Constitució de 1977 i fins ara, s'ha 
incrementat el reconeixement de drets ais musulmmans; no obstant 
aixó, les congregacions continúen registrant-se davant de 
r Administrado com a entitats culturáis i no com a associacions 
religioses, per la gran diferencia en el cost de tramitado d'unes i 
altres. 

La principal conclusió d'aquesta recerca és que els immigrats 
musulmans a Catalunya procedents del Magreb, han passat d'un "Islam 
espontani" a un "Islam neofonamentalista", exactament del corrent 
tarbighi. Aquesta secta religiosa, que enalteix la pregaría en comú, el 
proselitisme i r!tapoliticisme terrenal" i que s!inspira en Tedat d!or de 
la cultura islámica (segle VII), ha arrelat, segons la tesi de B. Aguer, 
entre els immigrats que ocupen capes socials mes baixes. 

L'expansió d!aquest corrent religiós ha anat acompanyat deis següents 
fenómens: 
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a. Creixement deis punts de reunió i cuite: de 3 sales d'oració el 1980, 
s'ha passat a 22 el 1992. 
b. Pas de la práctica religiosa individual a la práctica col.lectiva. 
c. Major exteriorització pública, encara que amb reserves. 
d. Replegament comunitari; la creació de carnisseries própies nfés un 
reflex. 
e. Relleu d1 imans: uns imans versats en teologia islámica, sense 
coneixement de castellá ni de cátala, vinguts expressament per dirigir 
el cuite han substituít el imans pioners, que sorgiren de les primeres 
onades d* immigrats. 

De l'exercici d'exégesi de la tradició normativa de 1! Islam que fa Josep 
Manyer, resulta que 

"el concepte de familia musulmana -patriarcal, 
endogámica i masclista- és el factor sócio-religiós que 
mes decisivament dificulta la plena integrado deis 
immigrats musulmans a la societat occidental" 
(MANYER, 1992: 77; subratllat a 1 * original). 

Malgrat reconéixer que el model clássic de familia musulmana no és 
viscut arreu amb la mateixa rigidesa, i que a les grans ciutats la familia 
esdevé com mes va mes nuclear, 1* autor es basa per a fer aquella 
afirmado en la considerado que la ijtihad (interpretado deis textos 
fundadors de la religió islámica) román tancada des del segle XI. 

Finalment, Tislamóleg J. Manyer fa la següent predicció, basant-se en 
el fet que musulmans d'Anglaterra i de Marsella han reivindicat un 
espai social on poder aplicar la llei islámica: 

"és dubtós d'esperar que l'immigrat musulmá adoptará 
la nostra nacionalitat, renunciará ais privilegis que li 
confereix la xara -com a homes o máseles- i se sotmetrá 
lliurement (...) al conjunt de drets i deures del món 
occidental" (ídem: 81). 

Per últim, G. Puig parteix de dues constatacions. Primera: a Catalunya 
no hi ha un model explícit ni oficial d! integrado. Segona: de fet, 
Catalunya ha integrat les comunitats df immigrats d'altres punts 
d'Espanya. 
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Ara bé, respecte a la immigració estrangera, a causa de la mes gran 
diferencia cultural (ni la Uengua ni la religió son ara comunes, 
considera Puig), afirma: 

"L! experiencia acumulada grácies a la integrado de la 
immigració interna de l'Estat Espanyol no és 
automáticament i fácilment transferible per a les noves 
immigracions" (PuiG, 1992: 94). 

3.9. Recerques multidimensionals. 

En últim terme esmentarem, en resum, el conjunt de recerques que han 
tractat diferents dimensions del fenomen immigratori des d'altres paisos 
a Catalunya i els seus efectes. Amb alguna excepció, es tracta d'estudis 
aproximatius i sobre els "immigrats", sense destacar-ne cap dimensió 
temática. 

Es pot considerar com el primer estudi sobre el tema que ens ocupa 
1! "aproximado a la problemática de la poblado marroquina a 
Barcelona", feta per A. Roca, A. Roger i C. Arranz i publicada l'any 
1983, Mitjangant l'análisi d!una serie d!históries de vida (22) i 
observado participant complementaria, aqüestes aleshores estudiants de 
Treball Social a TICESB, arribaren, entre d'altres, a les següents 
conclusions: 

- Característiques deis "protagonistes": homes majoritáriament joves. 
Els casats -la majoria- emigren sense la dona ni els filis. És difícil que 
puguin cridar-los atesa la seva inestabilitat. 
- Paper secundari de la dona, constatat en les entrevistes a matrimonis. 
- Procedencia: la majoria provenen del Rif. L/emigrado vers Espanya 
des dfaquesta zona és explicable peí fet d'haver estat antic protectorat 
espanyol 
- Algún s havien emigrat anteriorment a altres paisos europeus o 
passaven per Catalunya per accedir-hi. 

Cal dir, a mes, que aquest estudi aporta les primeres dades qualitatives 
sobre itineraris migratoris, motius de la migració, inserció laboral i 
jurídica, condicions de vida, grups primaris (amics i familia) i 
afiliado política o associativa. 
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No fou fins sis anys mes tard quan es va realitzar novament un estudi 
multidimensional sobre immigració estrangera a Catalunya, Per 
encárrec de la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat, Í'Institut 
de Sociología i Psicología Aplicades (ISPA) va coordinar una recerca 
multidisciplinária, en qué hi participaven per separat, equips de 
psicólegs (ISPA), sociólegs i antropólegs (A. Marín, J. Ma. Navarro, 
J. Pascual, C. Riera i M. Solé). El contingut d'aquest paquet 
d'investigacions, acabat el 1989, en la seva globalitat no és encara avui 
d'accés ni ais investigadors ni al públic. 

Per últim, en l'actualitat sfestá realitzant un estudi de carácter 
multidimensional, titulat "La immigració a Catalunya. Representado 
social, actituds xenofbbiques i integració social deis immigrats 
magrebins". Amb ajut económic de Í'Institut d'Estudis Catalans, és 
portat a terme pels sociólegs E. Santamaría, F. Tort i E. Herrera, tots 
ells integrants de l'equip que dirigeix Carlota Solé. 

Peí que fa a estudis mes acotats quant a població i dimensions de 
l'objecte, cal destacar-ne dos: el de Tantropóloga A. Kaplan, 
"Variabilitat en els processos d! aculturació i d!inserció social deis 
immigrants senegambians a Catalunya", i restudi estadistic dfE. 
Alonso, "Refugio y asilo en Cataluña en la década de los 80", publicat 
el 1991 peí Col.legi Oficial de Diplomáis en Treball Social i Assistents 
socials de Catalunya. 

La primera investigació tracta les dimensions: socialització infantil, el 
paper de la dona en T economía doméstica, planificado familiar i cicle 
vital i ritus de pas. La seva perspectiva teórica es basa en els conceptes 
d'exclusió/inclusió, marginado i racisme tal com els ha desenrotllat 
Teresa San Román, i el métode utilitzat combina técniques que van des 
de la tradicional etnografía en la societat d1 origen, fins a un estudi 
longitudinal sobre filis d1 immigrats, passant per una enquesta sobre 
hábits d'alimentació, i histories de vida. 

La segona recerca, dfEmilia Alonso, és una análisi de les sol.licituds 
presentades al Servei de Refugiats de l'Assemblea Provincial de Creu 
Roja de Barcelona, entre els anys 1979 i 1987. L'estudi aporta dades 
sobre el sexe, l'edat, l'estat civil, la composició familiar, el país de 
procedencia, el motiu de la sol.licitud, la concessió/denegació, la 
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capacitado professional i la situació laboral i social deis sol.licitants 
d'asil o de refugi durant aquell període. 

Per acabar, cal esmentar la profusió d'estudis dfámbit local o regional 
de 1900 engá. En general son recerques aproximatives a diferents 
aspectes deis immigrats estrangers i la seva inserció social. Tenim 
noticia deis següents: 

- "La població immigrant africana de raga negra que viu 
permanentment a Lleida i provincia", realitzat per l'Equip de Població 
i Drets Cívics del Govern Civil de Lleida (1987). 
- "Aproximado a la realitat sócio-cultural de la immigració marroquina 
a THospitalet de Llobregat", per E. Castellanos, J. Pascual, A. Peralta 
i J.Ma. Navarro, amb l'ajut económic del Museu d'História de la 
Ciutat. 
- Estudi antropológic sobre els marroquins a Viladecans, realitzat per 
L. M. Narbona, durant tres anys aproximadament (1990-1992). 
- "Estudio de la población inmigrante extranjera afincada en los pueblos 
de la diócesis de Lleida", enquesta feta per Ana Becana (1991). 
- "Estudi de la població immigrant estrangera establerta a la diócesi de 
Solsona (pobles de la provincia de Lleida)", realitzat per C. Martínez 
i finangat per Caritas. 
- "Situación social de las minorías étnicas en Ciutat Vella", realitzat 
per C. Solé i finangat per TArea de Servéis Socials de T Ajuntament de 
Barcelona (1991-1992). En vies de publicado. 
- "Els immigrants estrangers a Lleida", realitzar per la Paeria de Lleida 
(1991). 
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4. BALAN? GLOBAL. TERRENY EXPLORAT, LLACUNES I TERRENY 
VERGE 

Hi ha dues maneres, si mes no, de descobrir terrenys inexplorats en un 
camp dfinvestigado. La primera consisteix a, donat un enfoc 
determinat amb qué s!accepta de treballar, assenyalar les llacunes o 
parts de robjecte d!estudi que aquell enfoc ha il.luminat, pero sense 
generar lfenergía necessária per a un tractament detingut. 

La segona forma de plantejar recerques de contingut innovador és 
canviar-ne Tenfoc. Així com la creació d'una nova manera de veure 
el món crea un nou món, la definició d!un nou enfoc en un camp de 
la ciencia, canvia no tan sois la forma de veure aquest camp, sino el 
camp mateix. Ja no es tracta de llacunes en un territori amb 
establiments sólids de coneixements, sino d'un camp completament 
verge, amb una particularitat: la sola existencia d!aquest camp pot 
qüestionar la pertinencia de l1 anterior. 

Aquesta reflexió val per a l1 ampliado d!un camp de recerca en 
extensió. Cal teñir present que per a una disciplina científica hi ha una 
altra manera igualment important de desenrotllar-se: en intensitat. És a 
dir, no és el mateix haver demostrat en una ocasió i només en un 
municipi de Catalunya que els propietaris de pisos de valor mitjá no els 
lloguen a ciutadans africans, que fer-ho en diferents ciutats i en diverses 
conjuntures económiques, per exemple. 

Dintre de Tapartat que ve a continuado, referit sobretot al que en diem 
llacunes, hem englobat també els terrenys en qué la recerca només 
está lleument implantada. 

r 

4.1. El camp de coneixement "immigració estrangera a Catalunya": 
consideracions generáis 

En un primer cop d'ull al panorama de la recerca sobre immigració 
estrangera a Catalunya, pot sorprendre la quantitat d'estudis, grans i 
petits, regionals o d'ámbit nacional, que han proliferat, sobretot els 
últims tres anys. Davant d'aquesta "alta productivitat", Tobservador 
extern pot estar temptat d! atribuir-li un bon estat de salut. Ara bé, si 
hi aplica una mirada mes atenta s!adonará que, en general: 
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1. A nivell teóric es disposa d!una llarga tradició de recerca sobre 
relacions " interracials" en el món anglosaxó, així com sobre identitat 
cultural, relacions interculturals, etc., a Franga, Canadá i altres paisos 
occidentals. De fet, els principáis equips de recerca en aquest camp al 
nostre país construeixen els seus mares teórics amb abundants 
referéncies a teories ja contrastades empíricament en aquells paisos. 
Ara bé, hi ha un gran desajust entre exposició teórica i comprovació 
empírica, a favor de la primera. 

2. Sovint, 1'estrategia metodológica no s'ajusta tant a les hipótesis que 
es desprenen de la perspectiva teórica, sino que hi ha un abús de les 
técniques d'obtenció de dades mes estandarditzades i d'execució mes 
rápida i mecánica (enquestes, entrevistes, análisi d'indicadors 
estadístics...). Com a conseqüéncia d'aixó, les recerques descriptives 
guanyen la batalla a les explicatíves i comprensives. 

3. S'observa poca precaució metodológica en un terreny propici a 
raflorament de projeccions etnocéntriques de l1 investigador. Aixó es 
constata amb certa claredat en la construcció d'alguns objectes d'estudi 
en boga, com ara "la dona immigrada" o "les condicions de vida deis 
immigrats", que contenen, implícites en la seva formulació, la 
prenoció de la universalitat deis valors occidentals. 

4. A nivell organitzatiu, el camp multidimensional "immigració 
estrangera a Catalunya" és tractat per equips de recerca de diferents 
disciplines (demografía, antropología, ciencia jurídica ...). Hi ha 
diversos punts d! encontré i cañáis d entercan vi d1 informado i fins 
alguna recerca d'equip multidisciplinari. Tanmateix, a la vegada es 
dona una parcel.lacio del camp d'estudi excloent, de tal manera que 
ningú no s1 ocupa ni discuteix res de la parcel.la del veí. 

4.2. Llacunes en el camp de coneixement "immigració estrangera a 
Catalunya" 

L!aportació a la recerca sobre immigració estrangera des de la 
demografía ha patit el contratemps de la manca de dades exhaustives i 
fiables sobre la poblado nouvinguda. No obstant aixó, grácies ais 
demógrafs Anna Cabré i Lluís Recolons disposem de prediccions 
qualitatives sobre l'evolució d'aquest fenomen. 
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Algunes d1 aqüestes prediccions ja podrien a hores d'ara ser 
confrontades amb dades empíriques. En tot cas, el dilema, present ais 
treballs d!ambdós demógrafs, entre una inserció de la nova immigració 
análoga a la d!anteriors onades o una inserció en una estructura social 
tancada o de castes, és clau i seria bo que la recerca futura hi aportes 
claredat. 

Fins ara, pero, la majoria dfestudis empines sobre inserció laboral i 
social, tots ells básicament descriptius (SOLÉ i HERRERA, 1991; GES, 
1992; ...), s!ha centrat en la poblado procedent deis paisos del Tercer 
Món. El paper social i económic deis fluxos d1 immigració provinent 
del nord, és a dir, del món occidental, ha estat únicament apuntat pels 
economistes A, Pascual de Sans i Jordi Cardelús (1991). Ambdós han 
posat les primeres pedrés teóriques i metodologiques a una via de 
recerca que ningú mes no sfha decidit a transitar. 

A diferencia de les dimensions demográfica i económica, la vessant 
polítea deis nous fenómens migratoris i de la societat multicultural que 
generen ha quedat quasi desatesa pels centres que promouen o realitzen 
la recerca. Al marge de l'análisi crítica de la producció jurídica del 
govern i de les posicions d'alguns grups parlamentaris sobre estrangeria 
a nivell de l'Estat espanyol (SEGARRA, dr., 1991; BORRAS, 1989) i 
d!un estudi de la Diputació de Barcelona (1992), res no sfha fet en 
aquest terreny. 

En particular resta pendent -especialment després de Túlüm treball 
esmentat- una recerca sobre "necessitats" des d'una óptica que prengui 
distancia respecte a la visió deis professionals deis mateixos servéis 
social s. 

El camp d'estudis sobre Testatus jurídic de l'estranger és potser el 
mes ben cobert i també, sens dubte, el que ha suscitat mes debat 
social. Ara bé, es troben a faltar recerques que integrin la dimensió 
jurídica en estreta connexió amb altres dimensions, especialment, la 
política i T económica. Per exemple resta per realitzar una investigació 
multidimensional que relacioni la producció jurídica i la práctica 
administrativa -i fins policial- amb el paper deis "interlocutors socials" 
en el control del mercat laboral i amb la correlació de forces polítiques 
(el factor por a l'ascens de Fextrema dreta, per exemple). 
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El plantejament df aquesta recerca requeriría un equip multidisciplinari 
en la seva composició, pero, a mes, transdisciplinari en la relació entre 
professionals, és a dir: els juristes haurien de treballar plegats amb els 
economistes i els politólegs qüestions com ara quins objectius polftics 
i económics pensa aconseguir el govern amb una política migratoria 
de quotes i amb quina estrategia jurídica pensa fer-ho. 

Peí que fa ais aspectes relacionáis amb 1! educado i la formació en una 
societat multicultural, la recerca ha adquirit en el nostre país una certa 
amplitud temática: mapa escolar, análisi ideológica de materials 
curriculars, rendiment escolar i pertinenga cultural, etc. Fins i tot, 
alguns estudis en repeteixen d'altres, amb diferencies només de matís 
(és el cas d'ALEGRET, MORERAS i SERRA, 1991, en relació a DÉNIA, 
GIRÓ i NAVARRO, 1987; vegeu apartat 3.6.). 

Amb tot, la majoria deis objectes tractats ho han estat molt 
incipientment. Així, mentre a paisos com Franga i Gran Bretanya 
acumulen molta experiencia en terrenys com el de rendiment escolar i 
grup cultural de pertinenga, amb tesis molt consolidades, a Catalunya, 
Dolores Juliano ha trencat recentment el gel amb un estudi de cas. 
També 1'estudi de Caries Riera i jo mateix (1991) sobre escolarització 
d'infants de familia magrebina a Osona aporta, de fet, hipótesis 
validades sobre el pes de la identificado cultural i d'altres factors en 
l'evolució escolar i laboral del nen; ara bé, validades en una sola 
ocasió i en un sol context, la comarca df Osona. 

Es tracta, dones, d'exemples on cal no tant ocupar nous espais 
inexplorats, sino validar les hipótesis construides en diversos contextos 
i en diversos moments. 

Finalment, en la recerca sobre aspectes ideológics de la relació entre 
grups culturáis, han aparegut ja diversos estudis que pretenen mesurar 
les actituds i les opinions deis catalans envers els estrangers. En aquest 
terreny, a mes de desmure, s'ha comengat a posar a prova alguna 
hipótesi explicativa, com ara la de Carlota Solé en un estudi encara 
inédit (1992), que relaciona discurs racista amb competencia per a Uocs 
en el mercat laboral. 
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Ara bé, no s'ha fet encara un esfor§ per analitzar els nivells latent i 
manifest de la ideología racista, des de la perspectiva del discurs 
socialment situat, on es posi mes atenció a qui diu i en quin context, 
i no tant en qué es diu. 

En tot cas, un impuls a la recerca sobre les arrels socials del racisme 
a les societats de capitalisme avangat com Catalunya és, des dfun punt 
de vista politic i social, urgent. 

4.3. De Tenfoc particularista a 1'enfoc globalista 

En el camp de recerca "immigració estrangera a Catalunya" (la 
definició de Tobjecte ja pressuposa un enfoc determinat) que ens ocupa, 
hi ha predomini d'un enfoc particularista, molt per damunt del que 
podría ser un enfoc globalista. M'explicaré: la majoria de recerques es 
fixen principalment en un costat -els estrangers- d'un problema amb 
mes cares -les relacións interculturals autóctons-estrangers-, En posaré 
alguns exemples, fent émfasi en els inconvenients que Tenfoc 
particularista ha presentat per a la justa comprensió del tema tractat. 

El nostre estudi (PASCUAL i RIERA, 1991), inicialment centrat en la 
socialització i escolarització deis filis de magrebins a Osona, ens va 
reportar un problema metodológic en la recollida de dades. El treball 
de camp incloía realitzar observació sistemática, no participant, a les 
aules. Aleshores, en explicar el contingut de la recerca ais claustres de 
mestres per aconseguir el seu vist-i-plau, la nostra presentado va 
suscitar, cada vegada, un llarg i acalorat debat entre els mestres 
mateixos i entre els mestres i nosaltres. Cal dir que tots els centres 
seleccionáis (3) van acabar accedint a obrir-nos les seves aules; 
tanmateix, l'equip de recerca, després del treball de camp, va valorar 
el següent: els mestres, en general, havien distorsionat la interacció 
habitual a classe, en el sentit de fer "actuar" mes ais alumnes de 
familia magrebina que a la resta de la classe. Aixó invalidava tota 
técnica d'obtenció de registres sistemátics dfactivitat a Taula. 

La conclusió d'aquesta experiencia de recerca podría ser la següent: la 
distorsió s'hauria evitat si el plantejament hagués estat global, és a dir: 
no un estudi sobre els alumnes de familia magrebina, sino sobre 
rescola multicultural. 
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Un altre exemple, ja citat en aquest informe. En els resultats de la seva 
enquesta a treballadors estrangers, Carlota Solé i Encarna Herrera 
(1991) atribueixen un valor central en l1 explicado de la marginado 
social a la "raga" o "color de la pell", quan el concepte explicatiu és, 
de fet, prejudids raristes (concepte que utilitzen en el seu marc teóric 
i que després desapareix). Es tracta d'un cas molt ciar d'equívoc, és 
cert, i no sempre l1 enfoc particularista aboca a errors semblants. Ara 
bé, en aquest cas, un enfoc global, que sitúa les causes de la 
marginado social d'un grup no en el grup, sino en la relació que 
manté amb el conjunt de grups socials, hauria estalviat de cometre 
aquell error. 

En general, pensó que en un moment en qué les diferents 
Administracions dirigeixen gran part deis seus recursos en aquest camp 
a poder conéixer i mesurar la "má d'obra irregular", no convindria 
potser preguntar-se: per qué a Catalunya hi ha necessitat de má d'obra 
irregular? 
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5. PROPOSTA DE LÍNIES DE RECERCA INNOVADORES 

Del balan? efectuat en el capítol anterior, es despren un seguit 
d'observacions sobre terrenys no prou exploráis, llacunes i camps 
verges. A continuado, esbosso una proposta de línies de recerca que, 
al meu entendre, ens han de fer avanzar en el coneixement deis camps 
"immigració estrangera a Catalunya" o, el seu alternatiu, "Catalunya 
com a societat multicultural": 

* línia de recerca empírica que posi a prova les prediccions fetes des 
de la demografia, a fi d'esclarir cap a on tendeix la nostra estructura 
social respecte al fet multicultural: vers una societat oberta o, al 
contrari, vers una societat de castes, 

* línia de recerca sobre immigració de má d'obra d'alta qualificació. 
Els economistes A. Pascual de Sans i J. Cardelús n!han tragat les bases 
teóriques i metodológiques, 

* recerca crítica sobre "necessitats" des d'una óptica que prengui 
distancia respecte a la visió que donen els servéis socials existents deis 
immigrats (imatge d'un sector social amb moltes mancances, que 
requereix ésser assistit), 

* línia de recerca sobre identitat cultural i rendiment escolar en 
contextos muíticulturáis, que posi a prova les hipótesis ja contrastades 
per tal de consolidar aquest camp del coneixement, 

* impuls a la recerca sobre les arrels socials de la ideología racista, des 
de la perspectiva que compren el discurs com a socialment situat, i 

* promoure i incentivar els equips de recerca transdisciplinaris i les 
recerques d'enfoc globalista. 
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