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El tema d'aquesta comunicació s'insereix en el marc d'una tesi doctoral 
actualment en preparació, que sera presentada a la Universitat de Paris- 
Sorbonne (HALL). El material utilitzat és de caire qualitatiu i comprkn 
textos publicats i inkdits, provinents de Catalunya i de l'exterior, que han 
circulat públicament o bé en la clandestinitat. Tenint en compte el volum 
del material disponible sobre certs aspectes del tema i les dificultats que 
presenta l'accés a d'altres tipus de fonts (sobretot les fonts clandestines), 
aquests textos no es vol que siguin ccrepresentatiusn del conjunt d'opinions 
i reaccions que s'han expressat sobre la qüestió. Aquí es tracta, més aviat, 
de descriure els principals impediments -d'informació i dlexpressiO- 
que s'oposaven a la lliure discussió del problema de la immigració a la Ca- 
talunya dels anys 1950-1960 i indica de quina manera aquests mateixos im- 
pediments han pogut contribuir a conformar les primeres reaccions dels 
catalans davant la situació. 

2.1. Els precedents histories 

Catalunya ha estat, en diferents &poques de la seva historia, un pais 
d'immigració, perqui: aquí les condicions economiques eren generalment 
més favorables que a les zones vei'nes. Alguns occitans s'hi van instalelar 
entre els segles XVI i XVIII; alguns habitants dels altres Fai'sos Catalans 
(el País Valencia i les Balears) i de les regions vei'nes (Aragó i Múrcia) als 
segles XIX i xx (cf. VICENS VIVES, JOFRES, CALVO-VEGA). Aixb no obstant, les 
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onades d'immigració que es produiren després de la guerra civil crearen 
una situació que, en línies generals, no tenia precedent. 

2.2. Les causes econbmiques de la immigració d e  la postguerra 

El primer decenni desprks de la guerra civil va ser desastrós, des del 
punt de vista econbmic, per a tot Espanya. L'estat va seguir, entre d'altres, 
una política que mirava de minimitzar les ofensives a les regions que, al 
curs de la guerra, s'havien oposat a la causa del futur dictador: Catalunya 
i el País Basc. Perb als anys cinquanta, els fons que van fer disponibles 
els Estats Units i el Fons Monetari Internacional (FMI) foren utilitzats per 
assegurar el rellan~ament de l'economia en general, rellan~ament que havia 
d'afavorir les regions ja més desenvolupades, entre elles Catalunya (GINER). 

Ja a comenGaments de segle, el percentatge de la població activa emprat 
a la industria a Catalunya era dues vegades més elevat que al conjunt 
d'Espanya. Durant els anys 1950-1960, malgrat un cert apropament, la dis- 
tancia encara és considerable (a Catalunya només un 11 % de la població 
activa treballa al sector primari el 1969, contra el 31 % del conjunt del 
país) (RECOLONS, quadre 28). Aquesta situació de desequilibri regional es 
tradueix, sobretot entre 1950 i 1960, en un bxode rural gegantí que afecta 
principalment les regions latifundistes del sud (Andalusia, Extremadura) 
i minifundistes del nord-oest (Galícia). Els emigrants es dirigeixen a les 
regions més industrialitzades del propi país (sobretot a Catalunya), i el 
nombre de sortides sera determinat, grosso nzodo, pels períodes d'expan- 
si6 i de recessió de l'economia espanyola (PINILLA, 1978). D'altres en sor- 
tiran una mica més tard, per installar-se a d'altres pai'sos europeus, sigui 
després d'una primera migració interior, o bé directament des de la regió 
natal. 

2.3. Les conseqiibncies demografiques per a Catalunya 

La situació demografica a Catalunya durant els anys 1950-70 és inversa 
a la majoria de les altres regions de l'estat. Els saldos migratoris al nostre 
país són sempre f o r ~ a  positius (1.159.764 per al període 1951-1970, és a dir, 
un augment de quasi el 36 Vo en relació amb el nombre d'habitants al prin- 
cipi del mateix període) (calculat a partir de RECOLONS, quadres 1 i 5). Els 
saldos migratoris del conjunt estatal són sempre negatius, i el pes espe- 
cífic de Catalunya, en consequkncia, augmenta, passant de 1'11'22% de la 
població total de l'estat, el 1940, a 1'11'6 %, el 1960, i el 15'1 Vo, el 1970 
(RECOLONS, quadres 1 i 3). 

2.4. Característiques i formes d'inserció dels iminigrants a Catalunya 

Corresponent molt majoritariament als sectors d'edat inferior i mitja- 
na, els immigrats contribueixen a un rejoveniment de la població catalana 
i, durant un cert temps, a un augment de la taxa de natalitat; així, a poc 
a poc, es corregira una tendkncia que, després de molt de temps, situava 
el creixement vegetatiu per sota de la mitjana dlEspanya i, lbgicament, del 
creixement migratori (RECOLONS, quadre 8). 

Els immigrats dels anys 1950-1960, a diferbncia dels predecessors d'a- 



bans de la guerra, ja no s'instaklen dins la ciutat de Barcelona, sinó sobre- 
tot a la rodalia. La taxa de creixement de la zona metropolitana, sense 
Barcelona, és del 38'34 %, entre 1951 i 1960, i del 59'74 %, entre 1961 i 1970, 
contra el 19'63 Vo i 1'11'35 Vo, per a la ciutat prbpiament dita (RECOLONS, 
quadre 48). La distribució dels immigrants sobre el conjunt del territori 
catal& el 1970 varia entre menys del 10 Vo de la població en certes zones 
rurals i més del 60 Yo (sense comptar els nens nascuts al lloc) en certes 
ciutats de la rodalia,' que veuen com la població es multiplica per cinc, 
per sis i, fins i tot, per set, en l'espai de vint anys (calculat a partir de 
RECOLONS, quadre 57). 

Les estructures socials de les ciutats receptores i de tot Catalunya es 
troben profundament modificades per la preskncia d'aquestes concentra- 
cions etniques, acompanyades d'una gran homogene'itat socioeconbmica; 
els immigrats correspondran, quasi exclusivament, a categories socials 
poc o gens qualificades (PINILLA, 1973-1974, fasc. 11, pp. 31-34). Aquesta 
aflukncia crea, d'altra banda, una situació de crisi aguda en el terreny 
dels allotjaments i els serveis, que encara no és resolta a hores d'ara. A 
nivell governamental, la imprevisió total dels primers anys és seguida de 
mesures grotescament inadequades, i encara dificultades per la corrupció, 
I'especulació i la incompetbncia administrativa. 

2.5. Les conseqübncies culturals i li~zgiiistiques 

Les conseqüencies culturals i linguistiques de la immigració de la post- 
guerra són infinitament més inquietants que les d'abans del conflicte, per- 
quk nombroses circumstancies s'oposen a la integració dels nouvinguts. 
La creació de grans nuclis de població immigrada que hem descrit, per a 
la qual les ocasions de contacte amb els autoctons són quasi nuleles, és un 
obstacle important. D'altra banda, dins els nous contingents, els andalu- 
sos sumen més de la meitat, seguits dels originaris dlExtremadura i de 
Castella (RECOLONS, quadre 49, dades de la província de Barcelona, 1970). 
Aquestes regions tenen en comú un nivell de desenvolupament economic 
molt inferior a Catalunya, i el fet de pertanyer exclusivament al domini 
lingiiistic castella. Els immigrants dels anys 1930, si comparem, no com- 
prenien més que un 12'7 % d'andalusos, contra el 58 % de natius dels 
altres Pai'sos Catalans, d'AragÓ i de Múrcia, regions culturalment i geo- 
graficament properes a Catalunya (calculat a partir de CALVO-VEGA). 

Perb és potser la impotbncia política de Catalunya després de la guerra 
al10 que constitueix I'impediment més seriós. Privada de la seva autono- 
mia i sotmesa a una skrie de mesures destinades a relegar la seva llengua 
i la seva cultura al rang de patuks i de folklore, respectivament (v. sobre- 
tot BENET), el control dels principals mitjans d'integració cultural i lin- 
güística (escoles, mitjans d'informació, legislació.. .) se li escapa totalment. 

En termes de prestigi social, en fi, les relacions de forces entre les 
dues llengües en preskncia són alhora complexes i inhabituals. La bur- 
gesia mitjana i petita, igual que el grup de treballadors qualificats, es com- 
ponen principalment d'autbctons, cosa que confereix a la llengua i a la 
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cultura prbpies un prestigi innegable que estudis recents continuen con- 
firmant (WOODWARD). La llengua castellana, en canvi, té un estatut més 
aviat ambivalent, i és alhora el mitja d'expressió d'un vast proletariat in- 
dustrial poc escolaritzat i el d'un grup restringit, pero ben situat, d'indus- 
trials, de professionals i de funcionaris de l'estat. L'ús exclusiu del castellh, 
en tant que llengua oficial única, en tot el sistema escolar, la premsa i els 
altres mitjans de comunicació, i per les autoritats civils i militars de tots 
els nivells, és igualment un factor evident de prestigi. 

3. EL PROBLEMA DE LA I N F O R M A C I ~  

Les dades principals de la situació que acabem de descriure no s'han 
fet aparents més que amb el pas del temps. En el moment en quk aquesta 
situació s'esta creant, nombrosos factors impedeixen als habitants de Ca- 
talunya d'adonar-se'n de les veritables característiques i dimensions, de 
mesurar-ne les consequkncies i d'expressar les seves reaccions. , 

3.1. La insuficiBncia de les dades disponibles 

El primer d'aquests factors és l'absbncia de fonts de dades, quantitati- 
ves i qualitatives, adequades. Les fonts oficials (censos generals i estadis- 
tiques municipals) presenten nombroses deficikncies: absbncia de dades 
per al conjunt de la zona metropolitana de Barcelona; absbncia de notí- 
cies sobre el creixement migratori com a fenomen diferent del creixement 
natural; subrepresentació dels nous residents, sovint en situació irregular, 
que prefereixen no inscriure's en les llistes municipals, sense parlar de 
I'abs6ncia de qualsevol noticia sobre el coneixement i la utilització de les 
llengües, jutjada supkrflua en un estat ccunilingue)). 

A aixo s'ajunta el baix nivell de desenvolupament de les cibncies socials 
a Espanya (mantingut curosament pel rkgim) i les dificultats de tota mena 
que entrebanquen l'activitat dels pocs investigadors competents, impedint- 
10s de realitzar el tipus d'enquesta que hauria permbs d'omplir les defi- 
cibncies de les fonts oficials. Els escassos estudis, la majoria demografies 
i econbmics, que es publiquen han d'evitar, almenys durant els anys 50, 
tota referbncia a problemes espinosos, com ara la responsabilitat gover- 
namental o la integració lingüística i cultural. 

3.2. La ((versió oficial)) 

Les tbcniques utilitzades a les declaracions oficials i la premsa per em- 
mascarar la realitat són múltiples. Heus-ne aquí alguns exemples. 

El silenci. es ,  sense cap mena de dubte, la tbcnica més efica~. Les glo- 
rioses realitzacions del rbgim, els mínims actes i gestos dels seus repre- 
sentants, el futbol i els toros, deixen, certament, sobretot fins als anys 
seixanta, ben poc de lloc als fets diversos, com ara la immigració. 

La falsificació de les causes dels moviments migratoris. Aquestes s'ex- 
pliquen, bé alelegant que (cel problema viene forzado por las razones posi- 



tivas de nuestro franco desarrollo)),2 bé en termes de l'atracció que exerceix 
la ciutat -(clos teatros, las avenidas, las mujeres elegantess- sobre el 
simple camperoL3 

((Aquests problemes són comuns a tots els pai'sos desenvo1upats.a Hom 
pretén que els vastos problemes de les rodalies de Barcelona són ccun mal 
endémico a todas las ciudades del mundo, especialmente las industria- 
les, i es cita com a exemple el cas dels suburbis ... de S ~ i s s a . ~  

La minimització de la gravetat dels problemes socials. Un reportatge 
sobre els problemes escolars (milers de nens sense col-legi, classes exccs- 
sivament nombroses, els preus de l'ensenyamnt privat ...) els posa al ma- 
teix nivell que ... els mals d'estómac ocasionats per les llaminadures ve- 
nudes a la sortida dels  centre^.^ En un altre cas, es deixa entendre que la 
consequ&ncia més nefasta de la immigració serien els maldecaps que so- 
freixen els funcionaris  municipal^.^ 

Els vots pietosos. L'augment disparat de la població de certes ciutats 
és un problema que mereix (<la mas delicada atencións, si es vol fer d'a- 
questes ciutats (ja degradades més enlla del límit de tota esperan~a) ccun 
modelo de población civilizada~.~ 

Les admissions exculpatdries. Sorpreses per tal allau d'immigrants, les 
autoritats, en principi, haurien (coblidat, que quan es construeixen allot- 
jaments també cal preveure certs serveis.. .9 

Les meravelles complertes pel r8gim. Es una de les tecniques més es- 
teses. Els problemes són 'evocats, com de passada, en el moment d'anun- 
ciar les darreres meravelles complertes pel regim, aixb principalment per 
justificar la gratitud que ha de sentir la població. Així, l'alcalde de Barce- 
lona, Porcioles, després de prendre certes mesures administratives en ma- 
tbria d'urbanisme, descriu una situació que ja existia, segons ell, abans 
d'aquestes mesures (aillament dels suburbis, manca de planificació, de ser- 
veis, de transports...), perb que continua sent certa, en línies generals, vint 
anys després; l0 i el ministre Solis Ruiz, en inaugurar alguns immobles nous 
en una ciutat on la penúria d'allotjaments és particularment aguda, recor- 
da als nous residents: ((Sois propietarios (de estas viviendas) porque Franco 
asi 10 ha dispuesto.~ l1 

<(No és pas el govern qui ha de proporcionar solucions.~~ Hom sosté, per 
exemple, que l'estat no es podria permetre la construcció d'escoles al servei 
dels 2.400 nens de dos suburbis que no en tenen, els quals suburbis són 
de carhcter cctemporal~ (?). Esperant l'enderroc d'unes llars modestes ((don- 
de se cobijan, quizas por más tiempo del que computan,) (!), és el deure 

Mataró, 24-1-61. 
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moral dels caps d'empresa que es beneficien d'aquesta ma d'obra de pro- 
porcionar escoles temporals (J. GARC~A ORTEGA, LOS suburbios, 104-112). 

La tbcnica del silenci consisteix aquí a no evocar més que els efectes 
demografies i econbmics. El creixement de la població de Barcelona reve- 
lat pel cens del 1961, per exemple, és acollit com un signe de la ccsana vita- 
lid'adn de la ciutat i dels ccaltos destines, que l'esperen, sense la més petita 
al-lusió a la immigraciÓ.12 Es redueix així la qüestió a l'augment de les 
baixes taxes de natalitat autbctones, cosa que és una forma habil de res- 
pondre a una preocupació freqüent entre els catalans (TRIAS BELTRAN, 
Conversaciones, 78) (v. infra). 

El manteniment de vincles amb les regions d'origen. Quan es reconeix 
la preskncia de diferkncies culturals, és sobretot a fi de subratllar la ne- 
cessitat de mantenir els vincles dels immigrats amb les regions natals 
(extrem que va, evidentment, contra la integració). Aquesta política passa 
per les activitats de les (<Casas Regionaless, que es consideren afocos de 
cultura y recreo de la ciutat [que] hermanan a 10s oriundos de cada pe- 
dazo de España en la añoranza de su patria chica)).13 Aixi, s'encoratgen pro- 
grames d'animació als barris d'immigrats (festivals folklorics i religiosos, 
difusió de notícies i de músioa de les regions d'origen) (Miguel GAV~N SA- 
GUARDIA, LOS suburbios, 92-93). 

La minimització de les diferencies culturals. Per treure importancia a 
les diferencies entre catalans i immigrats, s'invoquen consideracions emi- 
nentment polítiques com ((la unitat dels espanyols)) i el abilingüismew (pel 
qual cal entendre la coneixen~a del castella per part dels catalans) o bé 
es pretén que el problema lingüístic no té gaire més incidkncia a Barcelona 
que a Madrid, on també es noten diferkncies ... d'accent (TRIAS BELTRAN, 
Conversaciones, 84-85). 

La afusió)> esperada. Queda clar, finalment, que les autoritats veien 
amb molt bons ulls l'eliminació de les diferencies en profit dels no autbc- 
tons, altrament dit, la substitució del asenyor Esteve, (arquetipus del petit 
burges catala, creat pel novel.lista Santiago Rusiñol el 1907) per un híbrid 
que un funcionari municipal bateja ccseñor de Barcelonax.l4 
3.3. Els comentaris d'abans de la guerra 

L'única font d'informació que s'escapa del control del rkgim són els 
comentaris sobre la immigració escrits abans de la guerra per diferents 
polítics i investigadors catalans. Aixi, són aquestes, durant molt de temps, 
les Úniques fonts on el problema és definit en termes de la identitat cul- 
tural i lingüística dels catalans, i, per aixb, la influkncia que exerceixen els 
seus autors, malgrat el fet que ni la situació ni el marc de referencia his- 
tbrica i científica no siguin els mateixos. 

Es destaquen als discursos polítics i a la premsa dels tres primers dz- 
cennis del segle unes al.lusions a les qüestions següents que la immigració 
desvetllava: els perills per a l'ordre públic, la provocació per part del 

l2 La Vanguardia, 5-1-61. 
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govern central de confrontacions entre treballadors catalans i immigrats, 
el rol dels immigrats dins el moviment anarquista, l'augment de l'atur ... 
(cf. CALVO-VEGA, NADAL, JUTGLAR, 1967 b). Aquestes referkncies disperses no 
troben gaire ressb després de la guerra. Per contra, dos autors que havien 
acordat un tractament més profund en el tema de les conseqükncies de la 
immigració per a Catalunya, exerceixen una influkncia més durable. 

El primer és Manuel Rossell i Vilar, que associa directament en els seus 
treballs la noció de cultura amb la de ccraGan i s'inquieta, per consegüent, 
dels resultats del ccmestissatge~ (ROSSELL, 1930, 7). L'abskncia de casaments 
mixtos en situació d'immigració, segons ell, comporta la formació vd'un 
cos estrany dintre de l'organismes (ibid., 33), perb, per contra, les apor- 
tacions massives de sang estrangera amenacen d'afectar seriosament (<la 
puresa mental)), sobretot quan els immigrants provenen d'una raca <(ven- 
cedora i pobra,) (ibid., 196-199). Uns períodes de mestissatge prolongats 
produirien, en els individus, pertorbacions mentals (inestabilitat, confu- 
sió) atribui%les a les barreges de sang (ROSSELL, 1917, 11). 

El segon autor, Josep Vandellós, el comentarista més cklebre d'abans 
de la guerra, Fou un dembgraf reconegut. Prenent com a punt de partenqa 
els seus treballs demogrhfics, Vandellós s'inspira en les teories corrents 
al seu temps, que veien una analogia entre el cicle vital dels pobles i el 
dels organismes vius (VANDELLOS, 1935 a, 135). Constata la feble natalitat 
del poble catal2 i en conclou que aquest ha entrat a la fase de ccdecadkn- 
cia,, després dels kxits econbmics que l'han habituat a una prosperitat 
ficil. Els valors culturals dels catalans estan amenaqats de desaparició 
sense el manteniment de la puixan~a econbmica, perb, a falta de treba- 
lladors autbctons, aquesta depkn cada vegada més d'una m2 d'obra immi- 
grada que amb la seva presencia posa en perill la continu'itat d'aquests 
mateixos valors culturals. Vandellós designa els immigrats amb termes 
com ccexkrcit foraster, o ccinvasió pacífican. Es demana, com Rossell, sobre 
les conseqü~ncies del amestissatge,), i considera que els immigrants ccpri- 
mitiusn poden aportar a les futures generacions la vitalitat que els cal, 
perb amb el perill de destruir d'altres qualitats morals i culturals del poble 
receptor. Havent calculat que abans de l'any 2000 els ccestrangers,) i els 
seus descendents seran majoritaris a Catalunya, tem que aquesta Catalu- 
nya de l'esdevenidor, fins i tot si és més potent, no hagi esdevingut un país 
diferent (VANDELLOS, 1935 a i 1935 b). 

Les referkncies explicites a Vandellós els anys 1950-1960 són més nom- 
broses que les que esmenten Rossell, potser per raó del caracter més ober- 
tament ccracistar, de les idees del primer. Perb, si Vandellós refusa en teoria 
el concepte de ccraCa)) (1935 a, 65), la qüestió de l'origen biolbgic o cultural 
de les diferkncies entre els pobles no és mai ben perfilada i la utilització 
de termes com ccqualitats racials, es manté amb freqükncia. 

4. EL PROBLEMA DE L'EXPRESSIO 

En el context que acaba de ser descrit els catalans disposen, per reac- 
cionar, d'un nombre limitat de mitjans d'expressió, tots els quals com- 
porten limitacions. 



Aquells que s'han quedat al país se situen davant del problema de la 
censura, severa als anys cinquanta, que tendeix a disminuir lleugerament 
amb el pas del temps i que afecta certs mitjans d'expressió més que 
d'altres. Una primera possibilitat, doncs, consisteix a fer circular els textos 
en la clandestinitat. Aquest mktode té l'avantatge de permetre una certa 
franquesa, perb l'inconvenient de no arribar sinó a un públic molt limitat. 

L'altra opció consisteix a utilitzar els mitjans d'expressió autoritzats 
-revistes i altres publicacions, conferkncies i simposis- que arriben a un 
públic més ampli, perb que estan subjectes a la censura (o a l'autocensu- 
ra). La immunitat parcial de qui: es beneficien relativament aviat les publi- 
cacions de l'església fa d'aquests una opció ideal i és entre les pagines de 
revistes com Delta, Qüestions de vida cristiana i sobretot Serra d'Or (pu- 
blicada pels monjos benedictins de Montserrat), on es troben alguns dels co- 
mentaris més significatius i més precosos, fets per representants de medis 
catolics progressistes on comensa la preocupació del tema de la immi- 
gració (cf. CASTELLANOS). També les primeres enquestes es realitzen sota 
I'etiqueta de la sociologia religiosa (p. e., DUOCASTELLA, 1961). 

La tkcnica dels qui intenten expressar-se a través &aquestes publica- 
cions, sobretot al comencament del període que ens interessa, és de fer-se 
entendre amb mitges paraules. Jutgem-ho segons un sol exemple on un 
catal& mira d'evocar la qüestió punyent de la integració cultural dels im- 
migrats, i advertim 1'6s que s'hi fa  d'un marc de referkncia religiós. L'ai- 
lusió pren la forma d'una pregaria. Que <(Aquell que és la justícia eternan, 
es demana, no ens pugui mai retreure de practicar en la virtut de la cari- 
tat, de manera que ((no quedó nuestro prójimo del todo aliviado porque 
no supimos elevar sus facultades superiores, porque no supimos entre- 
garle nuestras influencias, para hacerle participe de nuestras posiciones, 
comodidades, tranquilidad, personalidad, porque no supimos inculcarle 
nuestro seny catalán, en una palabra, porque no supimos darle el amor 
que debia hacerle sentirse componente del Cuerpo Mistico de Criston. 
(Joan VIDAL I GIRONELLA, LOS ~uburbios, 91.) 

Les publicaions científiques i professionals permeten, també, una mica 
més tard, un cert marge de llibertat d'expressió. Revistes com Cuadernos 
de Arquitectura y Urbanisme i Promos, igual que els informes d'enquesta, 
constitueixen una preciosa font de documentació. 

Quant als catalans que resideixen a l'estranger, tenen l'oportunitat de 
reaccionar a través de les diferents publicacions que editen els organis- 
mes polítics (la Generalitat a Fransa, el Consell Nacional dels Catalans a 
Londres) i les diferents comunitats catalanes a l'exili. Aquests comenta- 
ristes tenen l'avantatge de no estar sotmesos a cap censura, fet que es 
troba sovint reflectit en el caracter extremista de certes interpretacions i 
propostes de solució. En contrapartida, la distancia i els anys passats lluny 
del país donen lloc a un cert desfasament. Les reaccions es produeixen 
amb un retard considerable i són concebudes en funció de la situació exis- 
tent abans i durant la guerra. El problema de la informació és encara més 
agut que en l'interior del país, i els errors, més persistents. Sovint hom té la 
impressió, llegint per exemple les publicacions de la Generalitat, que els 
representants polítics de Catalunya han perdut, en una gran mesura, el 
contacte amb I'interior, sense canviar més que fets diversos sobre els 



catalans a l'exili i els butlletins sobre l'estat de salut de la dictadura. Al- 
guns reportatges sobre la immigració (i són poc freqüents) s'inspiren ex- 
clusivament en fonts del rbgim i fan abstracció de les implicacions cul- 
turals del fenomen.15 El Consell Nacional de Catalunya, per la seva banda, 
interpreta quasi sistematicament la qüestió de la immigració en termes de 
l'imperialisme espanyol i de la colonització de Catalunya. 

5. LES REACCIONS DELS CATALANS 

Les consequbncies dels problemes d'informació i d'expressió que s'a- 
caben de descriure són perceptibles en les primeres reaccions dels cata- 
lans, que dividim, per a fins d'anhlisi, en tres categories: les que atenyen 
els aspectes factuals de la situació, les que atenyen les implicacions per 
a Catalunya en tant que comunitat diferenciada i les que atenyen les solu- 
cions a aportar. 

5.1. Els aspectes factuals de la situació 

5.1.1. Les causes de la immigració 
Les causes fonamentalment econbmiques de la immigració són reco- 

negudes des de les primeres reaccions que es fan sentir al principi dels 
anys cinquanta (GRASES, 1951 a, 1951 b; SERRA). Són rares les analisis fetes 
pels catalans de I'interior, per mal informades que estiguin, que ignorin 
aquest factor clau, fins i tot si també s'avancen d'altres explicacions. 

Seguint la influbncia de Vandellós, la desnatalitat autbctona també és 
notada com una causa important, sobretot per als dembgrafs. Iglésies de- 
plora el que anomena taxa de natalitat ccsui'cidaa que apareix entre els 
catalans, que hauria costat al país tres milions i mig d'habitants autbc- 
tons i sobre la qual es demana si les causes són voluntaries o c(bio1bgiquesm 
(42, 49-50). A JOANIQUET denuncia les practiques malthusianes de la burge- 
sia catalana (Los stlburbios, 22) i Martínez-Marí adopta fins i tot la ter- 
minologia de VANDELL~S en parlar de cctaxes de natalitat de poble deca- 
d e n t ~  (1964, 26). Els estudis posteriors són menats d'acord amb aquesta 
mateixa preocupació. MALUQUER analitza de nou les xifres de Vandellós i 
d'altres fonts per comparar la natalitat catalana amb la d'altres regions 
(1963) i el 1968 un equip pertanyent a un grup nacionalista catala dirigit 
per l'actual president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, emprbn 
una recerca qualitativa destinada a elucidar les actituds que hi ha a I'ori- 
gen de la feble natalitat catalana.16 

Una altra hipbtesi, més política, és aquella segons la qual la immigració 
hauria estat deliberadament provocada pel rbgim franquista a fi de ((des- 
catalanitzar)) Catalunya. Entre els catalans a l'exili aquesta aHegaciÓ és 

l5 Butlletí d'informació (Generalitat de Catalunya) núm. 6, 21-VIII-47, nn. 15 
agost-setembre (Remetem, en aquest punt, al que hem dit sobre la no represen- 
tativitat de certes fonts). 

l6 Documentació de font privada. 



feta amb una certa freqiikncia i la immigració és clarament associada a 
l'ocupacio militar de Catalunya. Segons el Consell Nacional dels Catalans: 

(el rbgim franquista) ha fomentat, amb intencions adverses, una immi- 
gració en massa a la nostra terra, alterant el caracter i l'estructura de la 
nostra classe obrera i exposant el poble catala a una baixa del seu nivell 
cultural, econbmic i a greus perills en el futur!' 

Mentre que una altra revista afirma: 

Des de la prohibició d'emprar (la llengua catalana) en tota manifestació 
pública ... a la immigració en massa i calculada de gent forastera per tal 
que, amb la seva presbncia física en terra catalana, neutralitzés el taranni 
d'un poble, s'ha recorregut a tots els (mitjans!" 

Aquesta explicació de les causes de la immigració, no l'hem trobada 
mai als escrits dels comentaristes de l'interior. Li devien acordar una certa 
credibilitat, tanmateix, si considerem els textos que s'esmercen a refutar 
la mateixa idea (p. e., CANDEL, 1964, 137). En el mateix camp també hi ha 
la identificació dels immigrats obrers amb els immigrats funcionaris de 
l'estat que es troba en alguns autors, particularment obsessionats per 
l'opressió de la qual ha estat víctima Catalunya i que pretenen, entre altres 
coses, que el ccrefusn dels immigrats d'aprendre el catala correspon a una 
actitud de solidaritat amb el rkgim, que equival a un desig de revenja en- 
vers els catalans (CRUELLS, 23). Citem igualment per al cas la utilització 
d'un determinat vocabulari, d'altra banda ja present a Vandellós, que pre- 
senta la immigració, en sentit figurat, com una ccinvasió),, un ccexkrcits, etc. 
(cf. HALL, 1979, 103). 

5.1.2. Volum i evolució de la immigració 

El buit d'informació que mostren les fonts oficials porta molts catalans 
a fer-se preguntes fonamentals com ara: Quants són? D'on vénen? Corn 
són? Augmentara el seu nombre? Fins a quin punt? Les temptatives de 
resposta són innombrables, utilitzant mktodes que van de la simple ob- 
servació a l'anhlisi de dades demografiques i la realització d'enquestes 
amb resultats sovint confusos i poc fiables. Els estudis queden circums- 
crits a una ciutat, un barri, fins i tot una empresa; les tbcniques són arte- 
sanals i els criteris que serveixen, per exemple, per a definir qui és ((immi- 
grant), varien considerablement. Totes aquestes diferkncies fan que els 
resultats semblin sovint contradictoris. L'única enquesta d'envergadura, 
la realitzada per Badia el 1966, fou el fruit d'un es for^ monumental, perb 
presenta, malauradament, una multiplicitat de defectes metodolbgics (BA- 
DJA,  1969; cf. TORRES, HALL). 

Les conclusions principals de diverses enquestes atenyen d'altres qües- 
tions factuals que abordarem més lluny (5.1.5.). Citem, perb, un estudi de- 
mografic fundat sobre supbsits que avui fan somriure, perb l'autor dels 
quals, per fer-li justícia, no disposava sinó de dades con~pletament inade- 

l7 Consell Nacional dels Catalans, Declaració dels drets de la nació catalana 
(I1 Conferencia Nacional, Mkxic, juny 1966). 

Orfeó Catalh (Mbxic), juny 1963; cf. PEYR~, 153; A. ROCA, Realidad, feb. 1966; 
F. MIRÓ, Comunidad Ibdrica, 14, en feb. 1965. 



quades del cens del 1945 (GRASES, 1951 a, 1951 b). Després d'haver mirat 
de calcular el ritme de desaparició dels immigrats ja instal.lats, a conse- 
qukncia de mort natural, arriba a Ia conclusió que, per mantenir els seus 
efectius, la colbnia immigrant necessitaria mil nous membres cada any. 
Jutjant poc probable aquesta eventualitat, prediu, per tant, la desaparició 
total dels immigrants per al 1980! . 
5.1.3. Les característiques dels immigrants 

Dins les primeres reaccions hi ha una tendbncia a mirar l'immigrant 
sota una llum més aviat desfavorable. Igual que abans de la guerra, l'apro- 
ximació d'immigració, criminalitat i immoralitat és freqüent. Un investi- 
gador analitza el 1951 els orígens dels menors que han exercit activitats 
criminals. Segons ell, només una petita minoria seria de descendkncia ca- 
talana, i els altres serien ccmestissos,,, o nens immigrats, o d'origen des- 
conegut que assimila a la categoria ((immigrats>, amb el pretext que ala 
gent del país té una idea clara de l'origen dels seus  pares^.'^ En aquesta 
mateixa kpoca, Plabosch tem les conseqübncies per als autbctons dels con- 
tactes amb els immigrats, ja que ala gran massa immigrada acostuma a 
ésser de moralitat relaxada i sospitosa i de formació inteblectual nul-la,. 
Francisco CANDEL, ardent defensor més tard de la població immigrada, en 
dóna a les primeres novelles una imatge poc favorable, presentant-10s com 
a poc civilitzats, violents i deshonestos (1957). L'amena~a que pot repre- 
sentar la immigració per a l'ordre públic també és subratllada en diverses 
obres (p. e., DUOCASTELLA, 1961; MART~NEZ-IMAR~, 1964, 43 i 1966 b). 

Aquesta imatge poc positiva recolza en criteris discriminatoris ktnics i 
socials alhora. Bastant estesa entre els medis catalanistes és la noció de 
la superioritat absoluta de Catalunya en relació amb el que anomenen ales 
terres endarrerides i mig-africanades de la Peninsulas?o Jordi Pujol, l'bpti- 
ca del qual es modifica després, recorre a aquest tipus d'anhlisi en textos 
clandestins, escrits el 1958, on parla de la superioritat de Catalunya en 
relació a Castella i de l'immigrat com a ((la mostra de menys valor social 
i espiritual d1Espanya>, ((un home destrui't i an&rquic>>, etc. (Per una doc- 
trina de la integracid en PUJOL, 1976, 66-68). La interpretació classista és 
clara en Pladebosch, que observa que un dels principals inconvenients és 
que es tracta de (<gent de categoria social inferior que fugen de llurs con- 
trades perseguint un nivell de vida més elevat,. DUOCASTELLA compara la 
mentalitat de l'obrer immigrant amb la d'un adolescent, mentre que el 
burgbs, segons ell, posseeix una mentalitat adulta (en Los suburbios). 
CRUELLS descriu els immigrats com 

una massa explosiva, de vegades fins i tot una mica vandhlica, sempre 
almenys cridanera i inculta.. . 

i observa que la seva inferioritat és tal que entre els catalans i ells tota 
intimitat és exclosa (12-13). 

5.1.4. Les condicions de vida dels immigrats 

Molts catalans, no havent visitat mai els suburbis d'immigrants, i no 

l9 cDe viva veu,, Ressd, juny 1951. 
" SING, 51x49. 



tenint més que les fonts oficials per informar-se'n, es fan una idea més 
aviat idílslica de les condicions que hi regnen i de la rapidesa de promoci6 
social que coneixen els habitants. Així, segons ALBERT: 

L'immigrant que ve de terres pobres, a través d'un proc6s que no dura més 
de tres o quatre anys, passa a convertir-se en m ciutadh que t6 casa, duu 
sabates i corbata, que tC rBdio o televisi6 i cuina de gas, com Únicament en 
tenien els senyors del seu poble &origen (7). 

S'explica aquesta promoció rapida per la presencia a Catalunya d'estruc- 
tures socials menys rígides (SERRAHII~IA, 81) i el país és presentat sovint 
com ((una nova "terra promesa" fe li^ i definiti~a)).~' 

Una altra confusió afecta les relacions entre autbctons i immigrants, 
que es creuen molt més freqüents que no ho són. BADIA insisteix particu- 
larment sovint en el funcionament de trames socials mixtes molt favora- 
bles a la integració 1966; 1969, 234, etc.). 

1.5.1. La integració cultural i lingüística 
Aquest tema d'importhncia ben destacada a I'esperit dels observadors 

catalans és objecte de nombrosos interrogants, les respostes dels quals són 
proporcionades per l'experikncia personal o bé pel resultat de les enques- 
tes esmentades més amunt (5.1.2). Molts autors es conformen amb afir- 
macions globals, més aviat optimistes sobre el grau d'integració dels im- 
migrants en general, i particularment de les generacions nascudes a Cata- 
lunya. PLABOSCH, per exemple, considera que la segona generació, nens de 
llars marxistes, ja són ((fills de la terra, amb tots els atributs,. D'altres 
afirmacions afecten la facilitat d'assimilació d'alguns grups (sobretot els 
andalusos, considerats menys instru'its i, per tant, més malleables) (Duo- 
CASTELLA, 1961; MART~NEZ-MARÍ, 1966 a, 144) o l'adopció, si no de la llengua, 
almenys de la ((mentalitat catalana o de la ideologia nacionalistas (FERRA- 
TER-MORA, 1960; GRASES, 1951 b) .  Un testimoni cabdal en defensa de la hi- 
potesi de la integració, o en el seu defecte de la voluntat d'integració, Cs 
proporcionat per Franciso CANDEL, primerament en un article (1958) i més 
tard en un llibre que es transforma en best-seller (1964). El seu propi esta- 
tut d'immigrant dóna a la seva versió dels fets una gran credibilitat. Cal 
assenyalar, en canvi, que moltes observacions de Candel són tretes del 
medis immigrants d'abans de la guerra i tenen relativament poc en compte 
unes dificultats que s'oposen a la integració dels nous contingents arribats 
després (cf. HALL). 

Quant a les conclusions que es desprenen deIs diferents estudis, també 
són f o r ~ a  optimistes. Grases cita els resultats d'una recerca portada a 
terme amb una tecnica ((similar a la de l'analisi química, (?) que revela 
una taxa d'ccassimilació)) mitjana del 60 % (GRASES, 1951 b). L'altre article 
del mateix autor, ja citat, es basa en una hipbtesi encara més optimista 
(la de l'assimilació total des de la segona generació), perquk suposa que 
la mort de la primera generació entranyara la desaparició de la colbnia 
immigrant (v. supra 5.1.2.). Als anys 1960 una gran quantitat de petits es- 
tudis, de metodologia sovint desconeguda, intenta de mesurar, ja la cO- 

neixen~a del catala entre els immigrats, ja el desig d'aprendre'l (ex. GARCIA- 

" Gratzollevs (Comuni'dad Cristiana), núm. 683, 19-IV-64, 



GRAU, 1966 a, 1966 b) i donen uns resultats sovint encoratjadors. Dos in- 
vestigadors més importants contribueixen a difondre la idea d'una inte- 
gració relativament reeixida i a associar aquesta integració al procés de 
mobilitat social. Joaquim MALUQUER I SOSTRES, en una skrie de petits estu- 
dis efectuats a diferents medis rurals i urbans conclou, a partir d'un exa- 
men de les estructures ocupacionals, que I'assimilaciÓ i la promoció van 
parelles (sense que l'una sigui necesshrialnent la causa de l'altra) (1963, 
99). Aquesta situació seria particularment típica de les petites ciutats on: 

La situació d'inferioritat sbcio-professional dels immigrats en relació 
als autbctons explica I'esfor~ dels primers per assemblar-se als segons. El 
nivell cultural molt baix dels nouvinguts facilita els processos, aixi com 
el fet que la zona és estrictament catalana (1963, 63). 

Unes conclusions anhlogues es presenten en treballs ulteriors (MALUQUEK, 
1965 i 1966). L'altre investigador, Antoni BADIA, treu d'una base estadística 
impressionant pel seu volum, pero molt poc fiable, unes conclusions tan 
categbriques com la següent: 

La manca de les capes més rudimentaries de formació cultural provoca 
en [molts immigrants que la més petita promoció humana es faci, és clar, 
dins els motlles de la terra d'adopció, perquk hom no en troba d'altres 
(1969, 250-251). 

Es troben afirmacions semblants en d'altres treballs del mateix autor (1966; 
1964, 196) i les seves conclusions encara són citades per d'altres a títol de 
garantia cientifica de l'autenticitat del fenomen (Maria Cardús en BADIA, 
1973; VALLVERD~). 

La noció d'una integració cultural i lingüística auasi automatica, per- 
quk es relliga inextricablement al procés de mobilitat social ascendent, és 
ampliament acceptada durant molts anys. Quadrant prou bé amb la idea 
de la superioritat dels catalans en relació als immigrats (v. supva 5.1.3.)' 
s'expressa sovint en termes forca tenyits de paternalisme (SERRAHIMA, 86; 
ROCA, 34) .22 

Un altre factor que s'invoca amb molta freqüencia per basar la hipb- 
tesi de la integració cultural i lingüística és la pretesa forca d'assimilació 
de la ((terra,,, és a dir, la capacitat que es considera que posseeix l'entorn 
físic d'imposar als aui viuen en un mateix lloc uns trets mentals, cultu- 
rals, etc., distintius. Dotada d'una certa garantia científica per Vicens 
Vives (1 1, 16, 153-154) aquesta idea és represa per molts d'altres comen- 
taristes (CANDEL, 1964, 19, 67; SOLDEVILA, 9; CRUELLS, 39).2' Jordi Pujol 
l'acull amb entusiasme (1964 b); BADIA, analitzant-ne les dades, veu unes 
interaccions entre la f o r ~ a  de Ia terra i d'altres factors com el medi social 
i familiar (1969, 250, 263); i també troba carta de ciutadania, quan és el 
cas, a les publicacions n1arxistes.2~ 

Cf. SINC, 5-IX-69; J. Carbonell, Serra d'Or XIII, núm. 6, juny 1966. 
" Cf. SINC, 5-1-69. 
" Emili VILASECA, NOUS Horitzons, núm. 5-6, segon trimestre 1965. 



5.2. Les implicacions de la immigració per a Catalunya 

5.2.1. Implicacions ((racials, i culturals 

Tant al nivell de les implicacions com al nivell de les causes, les repre- 
ses (declarades) de Vandelló i (no declarades) de Rossell són freqüents. 
El dilema continua essent fonamentalment el mateix: cal acceptar les con- 
seqükncies racials o culturals de la immigració per l'interbs de i'econo- 
mia? En paraules de CRUELLS: 

(els immigrants) poden ser la nostra futura vitalitat, econbmica evident- 
ment, perb poden ser també un foment de descomposici6 del que els cata- 
lans considerem essencial (14). 

Els avantatges i inconvenients del mestissatge són avaluats per diver- 
sos autors, entre els quals l'historiador Vicens Vives no és el menor. Aquest 
el presenta com una constant de la histbria catalana i rebutja les inter- 
pretacions (cracistes,, (24, 26). Es mostra fins i tot aprensiu en relació a 
I'alteració dels valors mentals autbctons (moderació, esperit de compro- 
mís) (85-86) i tem una polarització dels extrems (149). Grases té por de la 
pkrdua de les ccesskncies moralsa i de l'energia que els catalans han acu- 
mulat al llarg dels segles, considerant que una ccaportació de sang estran- 
gera), pot perjudicar les ccqualitats racialsn (1951 a). Per a MARTÍNEZ- MAR^ 
es tracta de saber si (<des del punt de vista racial és aconsellable la fusió 
com a millora biolbgica o, per contra, representaria una mutació o afebli- 
ment dels trets característics dels catalansa (1964, 36-37).25 Quant a IGLBSIES, 
preveu que un dia ccpugui actuar damunt el nostre propi territori un cos 
diferent al nostre)) (50). 

Sovint hom es conforma removent la qüestió sense mirar de respon- 
dre-hi. El b a l a n ~  del mestissatge és netament negatiu en Cruells, perb, i 
Peyri parla de ((barreges indesitjables,, tenint en compte la inferioritat 
dels castellans (31). D'altres veredictes són més favorables. Ernest LLUCH 
s'alegra de l'augment de la natalitat; Albert preveu el naixement d'una 
nova raGa, més forta i més sana (10), mentre que JUTGLAR parla dels efectes 
enriquidors del mestissatge (1967 b). Diversos autors, segons l'exemple de 
Vandellós, fan una distinció entre I'aportació generalment positiva dels 
pobles vei'ns, sotmesos en altre temps a la corona de Catalunya-Aragó, i la 
més dubtosa de pobles allunyats, com els andalusos (GRASES, 1951 b; MAR- 
T~NEZ- MAR^, 1964, 37). 

5.2.2. Les implicacions econbmiques 

Les opinions també són ben dividides pel que fa als avantatges eco- 
nbmics de la immigració. Entre els arguments avancats a favor hi ha el 
simple augment de la població i del nombre de consumidors (GRASES, 1951 
a; Lluís de CARALT en Los suburbios, 33-35). Alguns veuen la immigració 
com un factor de promoció per als autbctons, vist que els immigrats s'in- 
sereixen als graons més baixos del mercat del treball (PLABOSCH, 65-66; 
MALUQUER, 1963, 28). També es fa referkncia a la teoria de Sauvy sobre la 
rendibilitat dels treballadors segons l'edat, per demostrar que la immi- 
gració constitueix per a Catalunya ccun bon negocis i <(un gran benefici,, 

25 Cf. BALLESTER. 



perquk les despeses que corresponen als sectors d'edat improductiva (in- 
fhncia, vellesa) són assumides principalment per les regions d'origen (MA- 
LUQUER, 1961 i 1965; MARTÍNEZ-MAR~, 1966). 

Els inconvenients que s'esmenten també són nombrosos. El preu que 
representa l1immigrant per a la societat receptora, en termes de chrregues 
fiscals i de ((benefickncia,, és recordat sovint (MART~NEZ-MARÍ, 1964, 18, 
Conversaciones, 133).26 D'altres consideren que la immigració ha estat per- 
judicial per a les mateixes estructures de l'economia. Es l'opinió, entre 
d'altres, de Jordi PUJOL, que observa: 

la posibilidad de recurrir con tanta facilidad a la mano de obra extranjera 
constituy6 un factor importante de estancamiento de nuestra industria 
en 10 que se refiere a su progreso técnico y a la mejora de su productividad 
(1964),1 

Quan és el cas, es constaten referkncies ai'llades per part de simples ciu- 
tadans catalans que es planyen de les repercussions de l'arribada d'immi- 
grants al seu barri: crisi d'allotjament, degradació del medi físic i social, 
etcktera (Conversaciones, 132).28 Les reflexions sobre la pkrdua de llocs 
de treball no són perceptibles, en aquesta kpoca, sinó a través dels des- 
mentiments (p. e., CANDEL, 1958). 

5.2.3. Les implicacions polítiques 

Una darrera implicació de la immigració, definida en termes polítics, 
que era present en diversos comentaristes d'abans de la guerra, no és ex- 
pressada després sinó rarament, i encara pels exiliats. Es tracta del creixe- 
ment del poder polític de Catalunya al si dlEspanya, degut a l'augment de 
la població. No hi ha dubte que pocs dels qui tenien una coneixen~a directa 
de la situació política hurien estat tan irrealistes per pretendre, com ho 
fa el Consell Nacional dels Catalans (sense esmentar la immigració, tan- 
mateix), que el creixement demogrhfic a Catalunya ha augmentat les pos- 
sibilitats d'aquesta d'accedir a la independkncia per raó del declivi corres- 
ponent del poder de C a ~ t e l l a . ~ ~  

5.3. Les solucions 

5.3.1. Les solucions caritatives 

La importhncia de la caritat cristiana com a solució als problemes plan- 
tejats per la immigració deriva de diversos factors: d'una banda, el fet que 
la preocupació per la immigració es fa sentir (i arriba a expressar-se) pri- 
merament en els medis catblics progressistes; de l'altra, la influkncia de 
les solucions oficials que proposen la caritat com a substitut de l'acció 
governamental; i, per fi, una certa consciencia que millorant la sort de 
Yimmigrant hi ha la possibilitat de guanyar la seva adhesió a la ((causa)) 
catalana (SERRAHIMA, 86; CRUELLS, 21). 

Entre les respostes dirigides sobre la noció de caritat, citem Duocas- 
tella, que considera que (<del mismo modo que nos preocupamos por 10s 

26 Cf. cartes a Serra d'Or, VII, núm. 12, des. 1965. 
27 Cf. BANCO URQUIJO, vol. I, 141, vol. 11, 514, i DUOCASTELLA, 1961. 

ccconversaciones*, 132; Jordi Delprat, Serra d'Or, IX, núm. 7, jul. 1966, p. 6. 
SINC, 15-VI-67. 



hudrfanos, por 10s ancianos, por 10s enfermos, por las viudas, el Evangeli0 
y la Sagrada Biblia nos instan constantemente a que tratemos al inmi- 
grante (peregrino) como a fiel imagen de Jesucristos (1961, 330) i Cruells 
que parla de cela gran responsabilitat que contraiem nosaltres (...) res- 
pecte a ells, com a éssers humans que són necessitats de tot, moralment 
i materialment), (18). Pere Calders, per la seva banda, en una analisi ben 
original del problema econbmic que es troba a l'origen de la immigració, 
conclou que: 

si la massa &immigrants viu &una manera tan calamitosa que Cs urgent 
de mobilitzar tota mena d'ajuts, fins i tot la benefickncia privada i la nostra 
generositat collectiva, és un contrasentit que vingui tant de gent necessita- 
da en una de les zones de la Península de vida més cara. 

La solució seria, doncs, segons ell, que s'enviessin diners a les regions sub- 
desenvolupades perque els emigrants poguessin quedar-se a casa seva! 30 

5.3.2. Les solucions polítiques i econbmiques 

Gs sobretot de l'exterior que provenen les propostes més radicals en 
vista del control de la immigració. Un projecte de govern preparat a l'exili 
el 1961 comprbn, per xeemple, sota la rúbrica cepolitica demografica)), les 
mesures següents: el retorn dels ((criminals, inadaptats i desocupats>> al 
seu lloc d'origen; l'assimilació (sense més precisions) i el control selectiu 
de la immigra~ ió .~~  

A l'interior hom es conforma, més aviat, lamentant-se de la impotkncia 
política de Catalunya per a reaccionar, en termes de vegades forca des- 
encoratjadors: 

Els tenim i no els podem evitar, tampoc no els podem )treure (...) per 
tant els hem de pair encara que ens resultin indigestos. Ni tan sols podem 
evitar que augmentin (CRUELLS, 32). 

D'altra banda, els catalans de I'interior es limiten a proposar mesures 
destinades a augmentar la rendibilitat econbmica dels immigrants i la 
seva facilitat d'adaptació organitzant, a les regions d'origen, cursos de for- 
mació professional i serveis d'informació sobre Catalunya (MART~NEZJMAR~, 
1964, 51; Lluís de CARALT, Los suburbios, 33-35). No cal dir que totes 
aquestes propostes demostren una profunda ignorancia (o indiferimcia) 
envers les dificultats que travessen les regions d'origen. D'altra banda, s'as- 
socien a una teoria, utilitzada abundantment pel rkgim, que tracta de 
provar que els moviments migratoris beneficien tant les regions subdes- 
envolupades com les desenvolupades (MARTÍNEZJMAR~, 1966 a).32 

5.3.3. Les solucions ccbiolbgiquesa 

Tenint en compte la freqübncia amb Ia quaI s'anaIitza e1 problema de 
la immigració en termes de desnatalitat i de mestissatge, potser es fa es- 
trany de trobar relativament poques solucions concebudes segons aquesta 
mateixa optica. Com a mhxim es troba, de la plon~a de Maluquer, unes 

Pere CALDERS, Serra d'Or, VII, núm. 7, jul. 1965, p. 46. 
Projecte d'accid per al període transitori (gener 1961) (font no identificada). 

32 Cf. R. TRIAS FARGAS, citat per SOLDEVILA, 214-216. 



recomanacions invitant les parelles catalanes a adoptar un ((comporta- 
ment socialment responsable i adaptat, en nom d'una ((necessitat col-lec- 
tiva, (1969) o presentant els casaments mixtos com ((l'dnic mitja d'arribar 
a l'assimilació biologica també per les característiques mentals lligades a 
l'herkncia)) (1963, 137). 

La raresa d'aquest tipus de solució es pot explicar eventualment de 
dues formes: d'una banda, per un cert realisme que fa comprendre als 
observadors que en una societat industrial és difícil de convkncer les pa- 
relles de modificar el seu comportament en matkria de natalitat; i, de 
l'altra, en termes de l'ambigüitat que plana sempre sobre les interpreta- 
cions ctracistes, i que porta molts d'aquells qui analitzen el problema a la 
llum de criteris c(bio1bgics)) o ccracials)) a no enfocar més que solucions 
d'ordre cultural (escoles, contactes amb els autoctons.. .). Aquesta mateixa 
inconsistencia entre I'analisi i les solucions, pero, també era present en 
Vandellós. 

5.3.4. Les solucions culturals 

Les solucions culturals són, en efecte, les més universalment accepta- 
des. Hem vist que a 1'Espanya dels anys 1950 la preskncia de diferencies 
culturals, i d'aqui la necessitat d'una integració cultural, és un tema difícil 
d'abordar. Els vots de Grases, segons el qual la solució consisteix a donar 
als immigrants ((les nostres qualitats més estimades, l'amor al treball, una 
formació professional, una casa confortable i digna i el sentit de l'estalvi)) 
són molt rars per a l'kpoca (1951 a). D'altres es veuen obligats a esquivar 
el problema invocant consideracions religioses, sobretot la necessitat d'in- 
tegrar els immigrants en el ((Cos Místic de Crist)) (v. citació) o també en 
una comunitat humana, perquk ((la práctica de las virtudes sociales y co- 
munitarias [es un] factor propicio para el incremento de la caridad y 
demas virtudes cristianas)) (DUOCASTELLA, LOS suburbios, 146). Els mit- 
jans concrets proposats per a arribar a aquesta integració de fins religio- 
sos, mentrestant, són la pertinen~a a organismes la majoria dels quals 
tenen un caracter catalanista reconegut (DUOCASTELLA, LOS suburbios, 148; 
Joan VIDAL i GIRONELLA, idem, 90). 

El tema del manteniment de les formes litúrgiques propies de les re- 
gions d'origen (sobretot les processons espectaculars) dóna altres ocasions 
d'avaluar el pro i el contra de la integració. Els clergues i laics catalans 
es posen d'acord generalment per a considerar el valor religiós d'aques- 
tes manifestacions bastant feble i per jutjar mes desitjable, dins els inte- 
ressos de ((la comunitat)), la integració dels immigrants a les formes autbc- 
tones de practica religiosa (Conversaciones, 58-59; 138-139; MART~NEZ-MARÍ, 
1964, 17). La qüestió de saber si la llengua de la litúrgia ha de ser el catala 
o el castella és resolta de forma analoga a favor del catala, a fi d'assegurar 
l'estabilitat i l'homogenei'tat de la qual depkn el benestar de I'immigrant 
(POLO-CARRERAS, CAMPS, BADIA, 1965). 

Quan es vol evitar ,de plantejar el problema en termes religiosos, hi ha 
el recurs a un altre subterfugi, que consisteix a predicar la integració, no 
pas a Catalunya (que és arriscat), sinó a la ciutat de Barcelona. Així Jaume 
Nualart, autor més tard d'un important article sobre la necessitat d'asse- 
gurar la integració a Catalunya, parla el 1958 d'adaptar-10s a la ((manera 



de ser, de la ciutat i del perill que la personalitat d'aquesta no es perdi 
com a conseqübncia de lla immigració (Los suburbios, 16-17). 

Més tard, quan es fa possible de parlar més o menys obertament de la 
integració cultural a Catalunya, aquestes posicions desemboquen, en un 
primer moment, en propostes molt nombroses apuntant a 11adopci6 inte- 
gral -i algun cop for~ada- dels trets culturals catalans per part dels 
immigrants i I'abandó total de la seva cultura prbpia. 

Diferents consideracions serveixen per a justificar aquest objectiu, i 
una de les més freqüents és la noció de la inferioritat en relació amb els 
catalans i la necessitat de promoció social (v. supra 5.1.3., 5.1.5.). Duocas- 
tella els descriu com nens petits cccon 10s ojos abiertos a la vida y dvidos 
de captar la manera de ser y de juzgar la vida de 10s mayoresn (1961, 331) 
mentre que Badia parla del cemimetisme que apareix en qualsevol escala 
social, pel qual tothom té tendkncia a captenir-se com els que són més 
amunt, (1973, 195) (cf. BADIA, 1966, 93, 100 i SS.; SERRAHIMA, 82). La impor- 
tant teoria que construeix Jordi Pujol a favor de la integració tC les arrels 
en la doctrina cccomunit&ria)> citada més amunt quan afirma que ccfer un 
poble esta més enllh de les forces espirituals dels immigrants humils>), per 
tant només els catalans són aptes per acomplir aquesta ccgran missió, 
(1976, 69 -la cita és del 1958). 

Una altra consideració ateny el cedeure, dels immigrants d'integrar-s'hi. 
Per a alguns, aquest deure es basa en la idea -poc compatible amb el re- 
coneixement de les causes econbmiques de l'emigració- segons la qual 
ccadopten lliurement la decisió de venir i, entre les conseqübncies de llur 
decisió hi ha, i ells ho saben, la $assimilar-se a Catalunya)) (BADIA, 1966, 
99).33 Segons una bptica encara més radical, aquell qui ccabandonaa el seu 
país no té cap dret, i tots els drets lingüístics se situen al costat del país 
receptor (VIUSA), i Cruells, que parla de la ccdilució)) i de l'ccabsorció)) dels 
immigrants, justifica la imposició que aixb implica en nom de la imposició 
(de la llengua castellana) que han sofert els catalans (10, 25). Considera 
així que l'opressió de la qual la llengua catalana ha estat víctima crea en 
els immigrants una mena de deure moral d'adoptar-la (23). 

6 .  CONCLUSIONS I E V O L U C I ~  

Hem descrit una situació en qub una minoria lingüística, prbspera perb 
forca oprimida, veu arribar al seu territori un nombre molt elevat d'im- 
migrants, de nivell socioeconbmic inferior, pero pertanyent al grup lingüis- 
tic dominant. Aquesta immigració s'esdevé en un context en qub és molt 
difícil -en un principi gairebé impossible- d'obtenir notícies fiables, d'in- 
vestigar-hi un mateix o d'ntercanviar lliurement informacions i opinions. 
Sense poder-ho fer millor, els catalans es lliuren a especulacions quant als 
fets, s'informen en fonts antiquades i intenten de realitzar investigacions 
amb mbtodes del tot insuficients. Les interpretacions inadequades o obso- 
letes són necessariament nombroses. Entre les quals hi ha la identificació 
dels immigrants amb els agents de l'opressió; l'analisi de les causes i con- 
seqükncies biolbgiques i racials del fenomen; la imatge menyspreativa de 
l'irnmigrant miserable i passiu; la creenGa en un rhpid ascens social, acom- 
panyat necessariament d'una integració cultural i lingüística ... Aquestes 

" Cf. Consell Nacional dels Catalans, Crida al poble catal4 1964. 



interpretacions desemboquen en solucions igualment mal adaptades a la 
situació: solucions polítiques i econbmiques totalment irrealitzables, i so- 
lucions culturals inviables a llarg termini, basades en la caritat i la inte- 
graci6 cultural unidireccional. 

Des de mitjan dels anys 1960, la situació comenca a evolucionar. Els 
períodes de liberalització es perllonguen, cosa que permet una circulació 
xnormal~ de les informacions i de les opinions. Nombrosos reportatges 
sobre les veritables condicions als suburbis són publicats, no tan sols a la 
premsa especialitzada (religiosa i científica), sinó també als setmanaris 
i diaris. Se celebren grans debats, el primer arran de l'aparició del gran 
bxit de Candel (1964). Algunes bones investigacions, realitzades sobretot 
als anys 70, donen una imatge molt més matisada dels mecanismes reals 
d'integració i promoció. 

Al mateix temps s'esdevé una consolidació de l'oposició al rkgim. Al 
si dels partits d'esquerra, dels sindicats, de les associacions de barri i dels 
grans moviments col.lectius, com llAssemblea de Catalunya, autbctons i 
immigrats es troben cara a cara. Aquesta nova situació provoca allb que 
en un altre lloc (HALL, 1979) hem anomenat una adecantació ideolbgica 
molt progressiva)). Les diferbncies inevitables sorgeixen entre els autbc- 
tons, per als quals les consideracions lingüístiques i culturals són cabdals, 
i els immigrats que tenen sobretot reivindicacions socials. La interdepen- 
d&ncia entre els objectius de Catalunya en tant que comunitat nacional i 
els de les classes populars, reconeguda després d'algun temps en certs 
medis de l'esquerra (cf. HALL, 1979, 126-127) és generalment acceptada. 
Mitjancant una certa educació política en medis obrers immigrats i certes 
concessions des del costat catalanista, es forja llalianca. Les solucions 
muntades sobre la caritat i la integració unidireccional i exclusivament 
cultural són substitui'des per una política d'integració alhora social i cul- 
tural que garanteix, al mateix temps, els drets lingüístics i culturals dels 
immigrats, els quals comencen, en aquest context, a ser considerats com 
els aliats objectius dels autbctons enfront de la dictadura, i viceversa. Així, 
els dos grups en seran víctimes, l'un en el pla cultural i lingüístic, l'altre en 
el pla socioeconbmic. 32s aquesta a l ian~a allb que porta, el 1977, l'aclapara- 
dora victbria electoral de les forces reunides de l'oposicio i al restabliment 
del govern autbnom. Després d'aixo comenGa una nova era.. . 
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