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 “Al món dels fets evidents no hi ha res que ens exigeixi preocupar-nos més pels interessos dels nostres 

conciutadans que pels dels estranys – no hi ha fronteres “naturals, ja siguin morals o d’altres menes –

per bé que no ens costa gens trobar elements del món que legitimin les nostres accions un cop ja hem 

creat aquesta distinció”. (Brown, 2000: 190) 

A Catalunya la distinció i els elements que esmenta Chris Brown no es limiten a la relació dual entre 

ciutadans i estranys, sinó que es corresponen amb una relació més complexa que involucra l’estat-

nació i els seus ciutadans (Espanya i els espanyols), una nació minoritària (Catalunya i els catalans) i els 

immigrants. Cadascun d’aquest actors es caracteritza per unes “demandes culturals” específiques i 

diferents. El concepte de “demandes culturals”, extens i molt simplificat, es refereix a un projecte de 

nation-building  en el cas de l’estat-nació espanyol i en de la minoria nacional catalana, mentre que en 
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el cas dels immigrants fa referència a un conjunt heterogeni de reivindicacions culturals de la població 

immigrada entesa com un tot. 

Aquest article és una breu reflexió que adreça la complexa relació entre aquests actors. En concret, el 

focus d’atenció es troba sobre la gestió de la immigració i la manera com aquesta posa en qüestió 

l’equilibri entre l’estat-nació espanyol i la minoria nacional catalana. Des d’aquesta perspectiva, la 

relació a tres bandes, per la seva pròpia natura, evidencia una jerarquia de poder on l’estat-nació 

espanyol es situa a la cúspide, la nació minoritària catalana al mig i els immigrants a baix de tot. 

Però fem inventari de la situació. 

 

Establint la situació 

La immigració és una dimensió estructural de les societats espanyola i catalana, però representa un 

fenomen relativament recent per totes dues. Entre el 2000 i el 2012, la població estrangera s’ha 

multiplicat per més de 5 a Espanya i per més de 6 a Catalunya. Al començament de l’any passat, de 

2012, hi havia al voltant de 5.700.000 estrangers a Espanya i sobre 1.200.000 a Catalunya, el 12% i el 

15% de la població respectivament. 

El marc institucional creat per gestionar la immigració sempre ha fet la impressió de no estar a l’alçada 

del fenomen. Els arranjaments constitucionals i institucionals establerts durant la transició espanyola a 

la democràcia no van prendre en consideració la immigració, simplement perquè no era un “problema” 

en aquell moment. Amb l’afirmació del règim democràtic i el subsegüent capgirament econòmic, 

l’influx d’immigració a Espanya va créixer de manera constant. Tanmateix, encara manca un marc 

institucional estructurat per gestionar la immigració, en un context de plurinacionalitat. 

En l’escenari actual hi ha tres àrees principals de la gestió de la immigració que comparteixen el govern 

central i el regional: l’accés, la ciutadania i la integració. El govern central juga el paper més important, 

ja que gestiona els influxos (1), regula els processos de naturalització (2), i estableix els criteris 

d’elaboració de les polítiques d’integració (3). Després, la integració està essencialment delegada als 

governs regionals, que desenvolupen plans autònoms i implementen mesures concretes als seus 

territoris. 
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Els afers en joc 

Un marc institucional així accentua la asimetria existent pel que fa a les relacions de poder entre 

l’estat-nació espanyol, la minoria nacional catalana i els immigrants. Per dir-ho d’una altra manera, la 

gestió de la immigració en el context d’un estat plurinacional posa en qüestió les relacions de poder 

entre les nacions minoritàries i l’estat-nació dominant. 

Per una banda, l’estat-nació espanyol prova de controlar l’entrada al seu territori i de regular les 

fronteres de la seva comunitat nacional, i això ho fa per complir amb les condicions necessàries que 

defineixen la seva sobirania: el control dels seus límits territorials i la definició de la seva sobirania. Per 

l’altra banda,  la nació minoritària catalana vol “protegir” la seva comunitat nacional del risc 

d’esdevenir una minoria al seu propi territori. Això es basa en la premissa que els immigrants 

tendeixen a integrar-se en la cultura espanyola dominant. 

 

Nens fills d’immigrants caminant pel Raval de Barcelona. Font: Directe.cat 

 

El conflicte entre aquests interessos enfrontats és especialment notable pel que fa a la qüestió de la 

llengua. La llengua catalana és un element central d’identitat. El govern regional de Catalunya 

implementa mesures i accions que estimulen l’aprenentatge del català entre els immigrants. Això xoca 

amb les polítiques lingüístiques nacionals, que, contràriament, van dirigides a estendre el coneixement 

de l’espanyol (castellà) entre els residents estrangers, basant-se en la voluntat d’oferir-los la 

http://www.directe.cat/noticia/1072/si-els-immigrants-no-sintegren-be-hi-haura-problemes-1072
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possibilitat d’integrar-se en la societat espanyola en general. La disputa per la llengua no es limita a les 

polítiques lingüístiques stricto sensu, sinó que afecta totes les altres àrees de les polítiques públiques: 

els llocs de feina, la formació professional, l’educació i la integració residencial. 

Més generalment, el govern català qüestiona la divisió de competències existent en matèria de la 

gestió de la immigració, i demana més autonomia en qüestions d’integració, així com més autoritat 

quant a la gestió dels influxos i els processos de naturalització. 

I què hi ha dels immigrants? 

Sense cap dubte representen l’actor més feble en aquest context, ja que han d’adaptar-se a les 

mesures d’integració arranjades per la societat d’acollida. Als seus ulls, la integració en la societat 

d’acollida representa un doble repte pel fet que la seva identitat i singularitat cultural es veuen 

qüestionades per dos processos de nation-building en competència, l’espanyol i el català. 

I doncs? 

 

Comentaris a mode de conclusió 

El passat 12 de desembre Artur Mas, president de Catalunya, va fixar la data pel referèndum: el 9 de 

novembre del proper any els catalans seran cridats a expressar la seva opinió sobre la fundació d’un 

estat català i la seva independència d’Espanya. L’electorat estarà format pels residents catalans de més 

de 16 anys. D’acord amb les últimes prediccions, això inclourà els residents espanyols i els immigrants 

que hagin viscut a la regió per més de dos anys. 

Això significa, almenys en termes hipotètics, que la futura ciutadania catalana inclourà les persones 

amb independència del seu origen, tant si aquest és espanyol com si no (si assumim la condició bàsica 

que les persones que formin part de l’electorat constituent seran reconegudes com a ciutadans 

catalans). Un nou actor, el ciutadà català, és postulat teòricament i introduït al debat, i és tracta d’un 

actor que fa referència a les dues categories tradicionals a les quals Brown feia referència: els 

ciutadans i els estranys. 

Tot i el seu caràcter merament especulatiu, una perspectiva així podria ser útil per adreçar des d’un 

altre angle la relació actual entre Espanya, Catalunya i la immigració, cosa que contribuiria a avaluar els 
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problemes crucials que caracteritzen el marc institucional actual. L’últim problema en joc fa referència 

a com és possible mantenir la unitat requerida per assegurar l’estabilitat i cohesió a nivell de l’estat-

nació preservant alhora la diversitat cultural de les nacions minoritàries i la població immigrant. Açò és, 

trobar un equilibri entre els interessos en competició i les demandes culturals en les múltiples línies de 

relació entre estat-nació, nacions minoritàries i immigrants. Això significa, en termes institucionals, 

trobar un marc que permeti acomodar i mantenir la pressió centrípeta del govern central i la pressió 

centrifuga del govern català. 

 

Nota bibliogràfica: BROWN, C. (2000) ‘‘On the Borders of (International) Political Theory.’’ In Political Theory in 

Transition, edited by N. O’Sullivan. London: Routledge. 
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Immigration in Multinational States. The Case of Catalonia  

by Francesco Pasetti 

 

“There is nothing in the world of brute facts that requires us to draw a sharp distinction between our 

concern for the interests of our fellow-citizens and those of strangers – there are no “natural” 

frontiers, moral or otherwise – although once we have drawn such a distinction, we have no difficulty 

in finding features of the world which legitimate our actions.” (Brown, 2000:190).  

In Catalonia distinction and features to which Chris Brown refers do not regard only the dual 

relationship between citizens and strangers, but a more complex one, involving: a nation-state and its 

citizens (Spain and Spaniards), a minority nation and its community (Catalonia and Catalans) and 

immigrants. Each of these actors is characterized by specific and different “cultural demands”. This 

broad and oversimplified concept in the case of Spanish nation-state and in that of Catalan national 

minority refers to a proper nation-building project, while as to immigrants it refers to the 

heterogeneous set of cultural claims pertaining to immigrant population conceived as a whole.  

This article is a brief reflection addressing the complex relationship among such actors. In particular the 

focus of the attention is on immigration management, and on the way through which it challenges the 
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equilibrium between the Spanish nation-state and the Catalan national minority. From this perspective 

the three-fold relationship identifies, by its own nature, an asymmetric hierarchy of power where the 

Spanish nation-state dwell at the top, Catalan minority nation rests in the middle, and immigrants lie at 

the bottom. 

But let’s take stock of the situation. 

Setting the stage 

Immigration is a structural dimension of Spanish and Catalan societies, but represents a relatively 

recent phenomenon for both of them. In the lapse of time that goes from 2000 to 2012, foreign 

population has grown more than five times in Spain and more than six times in Catalonia. At the 

beginning of last year, 2012, foreigners were about 5.700.000 in Spain and about 1.200.000 in 

Catalonia, respectively the 12% and 15,5% of their populations.   

The institutional framework deployed to deal with immigration has always given the impression of not 

being able to match up with such phenomenon. Constitutional and institutional arrangements 

established during Spanish transition to democracy did not take into account immigration; simply 

because it was not an “issue” at that time. With the affirmation of the democratic regime and the 

subsequent economic upturn, Spain’s net migration rate grew steadily. Yet, a structured institutional 

framework to deal with immigration, in a context of multinationalism, is still missing.   

In the current scenario three main areas of immigration management (access, citizenship and 

integration) are shared between the central government and the regional one. The main role is played 

by the former, which manages entry inflows (i), regulates naturalization procedures (ii), and set the 

guidelines for integration policymaking (iii). Then, integration is essentially delegated to regional 

governments, which develop autonomous plans and implement concrete measures in their territories.  

 

Matters at stake 

Such institutional framework accentuates the asymmetry characterizing the power-relations between 

the Spanish nation-state, the Catalan national minority and immigrants. To put it in another way, 
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immigration management in the context of a multination state calls into question the power relations 

between minority nations and the dominant nation-state.  

On the one hand the Spanish nation-state aims at controlling the entrance to its territory and at 

regulating the boundaries of its national community; and this is for fulfilling the necessary conditions 

underlying its sovereignty: the control of its territorial borders and the definition of its citizenry. On the 

other, the Catalan minority nation wants to “safeguard” its national community from the risk to 

become a minority within its own territory. This is based on the premise that immigrants tend to be 

integrated into the dominant Spanish culture. 

The conflict of these competing interests is especially noticeable as regard the issue of language. The 

Catalan language is a central element of identity. The Regional government of Catalonia implements 

measures and actions to stimulate the learning of Catalan among immigrants. This clashes with 

national language policies which, on the contrary, aims at spreading the knowledge of Spanish 

(Castellano) among foreigner residents (based on the claim of offering them a mean of integration into 

the broad Spanish society). The dispute about language does not regard just language policies stricto 

sensu, but cuts across others areas of policymaking: work placement and vocational training, 

education, and residential integration.  

More in general, the Catalan government questions the existing division of competencies in 

immigration management, claiming for more autonomy in integration matters, as well as for more 

authority concerning inflow management and naturalization procedures.       

And what’s up with immigrants? 

With no doubts they represent the weakest actor in this situation since they have to experience 

integration measures arranged by the host society. In the eyes of them, integration into the host 

society represents a double challenge in so far their identity and their cultural singularity are 

questioned by competing nation-building processes, the Spanish one and the Catalan one.    

So what? 
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Concluding remarks 

Last 12th of December Artur Mas, president of Catalonia, fixed the date for the referendum: the 9 

November of the coming year Catalans will be called to express their opinion about the foundation of a 

Catalan state and about its independence from Spain. The constituency will be made up of Catalan 

residents older than 16. According to last predictions this means Spanish residents and immigrants 

who have been living in the region for more than 2 years.  

This means that, at least in hypothetical terms, the future Catalan citizenry would include people 

regardless of their origin, both Spanish and not (assuming the basic conditions that people who take 

part in the founding constituency will be acknowledged as Catalan citizens). A new actor, the Catalan 

citizen, is theoretically postulated and introduced in the debate; and it cuts across both the traditional 

categories of citizens and strangers, to which Brown refers.  

Despite its mere speculative character, such perspective could be useful to re-address the current 

relationship between Spain, Catalonia and immigration, contributing to assess the crucial matters 

characterising the current institutional framework. The ultimate matter at stake concerns how to 

maintain unity required for assuring stability and cohesion at the level of nation-state, while preserving 

cultural diversity of minority nations and immigrant population. That is to find a balance among 

competing interests and cultural demands along the multiple lines of the relationship between nation-

state, minority-nations and immigrants. This means, in institutional terms, to find a framework that is 

able to accommodate and maintain centripetal pressure of Central government and centrifugal one 

coming from Catalan one. 

 

BROWN, C. (2000) ‘‘On the Borders of (International) Political Theory.’’ In Political Theory in Transition, edited by N. 

O’Sullivan. London: Routledge. 


