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4.1.- La diversitat cultural i la seva expressió territorial 

 

Des de l’aparició dels primers homínids, les societats humanes han seguit 

processos de culturització, donant lloc a diferents cultures delimitades territorialment 

en funció dels hàbitats de cada grup humà. No és senzill definir el concepte cultura, ja 

que abasta  gairebé tot comportament i ús adquirit per l’individu en funció de la seva 

adscripció a un grup social o altre. Considerem com a principals trets definitoris d’una 

cultura, els següents: la llengua, la literatura, l’art, la ciència, la història, l’economia, la 

religió, els costums materials, els valors, i altres, que diferencien els grups humans des 

de la seva manera de vestir, fins a la seva cosmogonia (forma d’entendre l’origen del 

món), passant per les formes d’organització social tradicionals. La cultura també es pot 

entendre com la resposta de les societats humanes al medi natural que les acull: així els 

costums tradicionals, i la tecnologia emprada, pels pobles mariners difereix del conjunt 

d’adaptacions desenvolupades pels pobles ramaders de muntanya, tot i que puguin 

formar part d’una unitat més ampla determinada per una mateixa llengua, una mateixa 

religió i la pertinença a una mateixa estructura política amb tradició secular. L’activitat 

agrícola acostuma a ser pròpia de pobles sedentaris, amb una cultura molt arrelada a la 

terra i als cicles estacionals fixos, mentre que els pobles ramaders, en el passat, solien 

necessitar territoris més amplis, i acabaven entrant en conflicte amb les cultures agràries 

pel nomadisme a què els obligava la recerca de millors pastures. 

 Hi ha àrees culturals més concretes, referides a grups humans amb algunes 

d’aquestes característiques comunes exclusives i diferenciades dels seus veïns més 

pròxims (la llengua, per exemple, és un tret definitori de l’àmbit català i el de la resta de 

la Península ibèrica). Però també existeixen àrees culturals més grans en què alguns 

d’aquests factors s’estenen per territoris de diferents continents: les grans religions 

estableixen lligams culturals que abasten diferents continents; els països més 

desenvolupats, actualment, tenen com a tret comú l’adopció del sistema capitalista basat 

en la propietat privada i el lliure mercat; les excolònies europees formen part d’àmbits 

culturals hispànics, francesos o anglosaxons amb les seves exmetròpolis, ja que tenen en 

la llengua compartida un vehicle de comunicació i de creació comú. 

 Des dels orígens de la Humanitat, els contactes entre uns grups i altres han 

generat intercanvis culturals, de vegades per relació pacífica, i molt més sovint a través 

de guerres econòmiques i territorials que han provocat conquestes, submissions i 

imposicions per part dels vencedors. En aquests casos, de forma més o menys ràpida la 

cultura del grup derrotat ha assimilat la del dominador, adoptant-ne bona part de les 

seves característiques culturals (expansió de la llengua llatina i altres trets arran de les 

invasions romanes en l’àmbit mediterrani). És el procés d’aculturació. La resistència a 

aquests processos, que pot allargar-se durant segles, està en l’origen de molts conflictes 

bèl·lics actuals i del passat. La interactivitat entre cultures, malgrat la violència que pot 

generar, acaba per influir totes dues parts: dominat i dominador (la religió sorgida entre 

el poble hebreu, el cristianisme, acabà per esdevenir oficial a la Roma imperial).  

 Si bé és normal que una cultura aparegui i es desenvolupi en un territori concret, 

també és característic dels grups humans els seus desplaçaments per diferents motius 

(econòmics, polítics, etc). Així trobem que pobles distants conservin alguns trets 

comuns a causa d’haver tingut els mateixos antecedents històrics (pobles germànics 

d’Europa i Àfrica com francs, angles, saxons, alamans, gots, burgundis, vàndals, alans). 

L’evolució d’aquests grups ha anat concretant diferents cultures en territoris contigus. 

En altres casos, com el poble hebreu, no va arribar, al llarg dels darrers dos mil anys, a 

dominar en exclusiva cap terra, sinó que va viure, formant comunitats, dividit en països 



dominats per altres pobles i sobirans, de forma que durant el segle XIX, sobretot a 

Europa, quan els grans pobles del continent es disposaren a establir el principi de nació 

per reorganitzar els antics Estats feudals, van trobar-se aliens als fonaments culturals de 

cada Estat (França, Alemanya, Anglaterra, etc.), on el nacionalisme exclusivista els 

tractava d’estrangers, malgrat que moltes famílies feia segles que hi residien, pel fet que 

conservaven trets de la seva cultura jueva. La necessitat d’adscriure la seva realitat 

cultural a una terra en concret, segons la moda del moment, que servís per rebre els 

jueus refusats de qualsevol país, va fer que sorgís el moviment sionista: propugnaven 

l’establiment d’un Estat jueu a Palestina, zona on feia dos mil anys havia existit l’antic 

regne d’Israel. L’intent d’extermini del poble hebreu durant l’època nazi va donar un 

impuls definitiu al moviment sionista després de la II Guerra Mundial. L’Estat d’Israel 

es fundava l’any 1948, però el conflicte políticocultural ara el tindrien amb els palestins, 

poble àrab i musulmà que es veia obligat a compartir aquell territori amb els milers i 

milers d’hebreus arribats de tot el món per colonitzar aquelles terres i establir-s’hi. 

 

4.2.- La divisió política del territori i les cultures 

 

En l’actualitat, la totalitat de la superfície terrestre està dividida en Estats. Els Estats 

són els principals instruments d’organització política de la població establerta en un 

territori concret. A través de les institucions estatals (governs, parlaments, 

administració, policia, exèrcit, ambaixadors) els mandataris de cada país organitzen 

l’ordre polític de forma dictatorial o democràtica, però sempre a través del principi 

d’autoritat, i de submissió dels ciutadans a les lleis i normes que decreten les autoritats 

del país. Cada Estat és sobirà en el seu territori, tot i que en els darrers anys 

l’anomenada Comunitat Internacional, reunida en l’ONU (Organització de les 

Nacions Unides), pot intervenir en un país en què el propi govern actuï de forma 

criminal contra una part dels seus ciutadans (Ruanda-Burundi, 1991, antiga Iugoslàvia, 

1995). Això sovint és degut a què en un mateix Estat conviuen diverses comunitats 

culturals, i alguna d’elles conserva el control de les institucions estatals, sobretot policia 

i exèrcit, i actúa en contra de la comunitat considerada “rival”. 

 Poques vegades trobem que un Estat hagi sorgit per acord pacífic entre les 

comunitats que el formen. Els Estats més petits sovint han sorgit per pacte entre els 

veïns més grans (Andorra, Suïssa, Luxemburg, Libèria, etc.). En la majoria dels casos 

s’ha arribat a la configuració dels grans Estats a través de la guerra contra els veïns 

(Alemanya durant el segle XIX) o per la submissió forçada de comunitats que, 

inicialment havien establert acords confederals, es a dir, conservant cadascuna part de la 

seva llibertat política i cultural (Espanya fins 1714). En aquest cas, una de les 

comunitats culturals acaba per imposar a la resta el seu domini polític, i intenta 

homogeneïtzar les diferents cultures de l’Estat. Els Estats sorgits per pacte obliguen a 

totes les parts a practicar polítiques de consens, i en moments de crisi es poden veure 

abocats a la ruptura; en canvi els Estats forjats per conquesta han de mantenir sempre un 

cert nivell d’amenaça i violència interior per reprimir les posicions antiuniformistes.  

 Les principals eines estatals per aconseguir la unitat cultural són: l’ensenyament, 

els mitjans de comunicació, la normativa d’accés a la funció pública i el propi prestigi 

que dóna, davant la població, formar part de la cultura dominant. Els Estats 

pluriculturals, on és voluntat del sistema polític respectar les particularitats de les 

diverses comunitats que hi formen part, acostumen a configurar-se en forma de 

federacions (Suïssa, Alemanya, EUA, etc.), de confederacions (actualment, UE), o 

desenvolupant sistemes subordinats amb un cert grau d’autogovern (Espanya, Regne 

Unit). D’altres, mantenen l’estratègia d’aconseguir la total subordinació de les cultures 



minoritàries a base d’aconseguir un sistema estatal i econòmic efectiu, que faci valorar 

al ciutadà els avantatges de l’estat centralitzat i eviti la reivindicació nacionalista 

(França). 

 El cas d’Àfrica, on els Estats moderns van aparèixer a partir de la 

descolonització del segle XX, abunda en exemples de conflictes interètnics i 

interculturals: sovint han quedat agrupades comunitats tradicionalment rivals (fang i 

bubis a Guinea, hutus i tutsis a Ruanda, etc.). És el resultat d’haver seguit massa sovint 

les fronteres administratives traçades pels colonitzadors europeus, que no seguien 

criteris etnoculturals, sinó geoestratègics. 

 Al sud i el centre del continent americà els Estats van sorgir pels moviments 

independentistes dels mateixos descendents dels colonitzadors. Si bé en un principi 

semblava que la dinàmica havia de dur a la creació d’uns Estats Units iberoamericans, 

seguint l’exemple del nord (projecte de Simón Bolívar), aviat els interessos particulars 

dels nous amos dels països alliberats, els criolls, van dividir la zona en diferents Estats, i 

van continuar el sistema de marginació i d’explotació dels pobles indígenes i dels 

exesclaus africans, bandejant l’estudi i la conservació de les riquíssimes cultures 

precolombines. Aquesta ha estat la causa de molts moviments indigenistes del segle XX 

(Montoneros-Argentina i Xile, MRTA-Perú, Zapatistes-Mèxic, etc.). 

 

4.3.- Conflictes entre estats i nacions. Interculturalitat i dret d’autodeterminació 

 

 En l’apartat anterior hem donat una definició d’Estat basada en el conjunt 

d’institucions que organitzen la vida política d’un territori. La definició de nació es 

refereix a les afinitats d’un grup humà (llengua, espiritualitat, història i característiques 

culturals). Veiem, doncs, que no són la mateixa cosa: l’estructura d’un estat pot afectar 

a una o diferents nacions, i fins i tot podem trobar nacions que no tenen Estat propi 

(kurds, bretons, galesos, corsos, catalans, bascos, maputxes, berbers). Hem comentat 

com durant el segle XIX s’establí el criteri de nacionalitat per a la reorganització dels 

Estats europeus. Havia de substituir el vell principi monàrquic segons el qual els 

territoris d’una dinastia formaven una unitat estatal: això havia originat gran inestabilitat 

política durant els segles XVI i XVII, i moltes guerres per tal d’evitar el domini d’uns 

pobles sobre altres. Però, de fet, els grups nacionals més poderosos van consolidar els 

seus Estats-Nació, negant el dret a formar Estats propis a aquells grups nacionals que 

volien integrar i dissoldre dins dels seus propis Estats, aplicant criteris d’homogeneïtat 

cultural. Així, els països del centre i est d’Europa no van poder sorgir com a Estats 

independents fins després de la Primera Guerra Mundial, establint tanmateix criteris 

arbitraris en la formació de molts d’ells. 

 Fins i tot a l’Europa occidental teòrica defensora dels principis democràtics en 

els seus sistemes polítics, es mantenen oberts diversos conflictes, derivats dels criteris 

centralistes que molts d‘aquests Estats aplicaren durant els segles XIX i XX (França, 

Anglaterra, Itàlia i Espanya). 

 El nacionalisme podem definir-lo com aquell moviment polític, o concepte 

ideològic, que defensa la constitució d’Estats en funció de les nacions existents. El 

nacionalisme pretén posar de manifest les característiques pròpies del grup i estimular la 

consciència dels individus per tal que no sucumbeixin a l’aculturació i que manifestin la 

seva voluntat d’establir sistemes polítics propis. Una forma negativa de nacionalisme és 

l’imperialisme: la imposició del poder polític i cultura pròpia a territoris aliens; també 

ho és el feixisme: la imposició totalitària, sense alternatives, d’una cultura i estructura 

política a tota la població del territori propi. La violència no és pròpia dels moviments 

nacionalistes, si aquests poden assolir els seus objectius de forma pacífica i democràtica. 



Sovint les accions violentes comeses en nom d’objectius nacionals responen a la 

imposició de poders polítics estrangers (imperialistes) o al no reconeixement del dret 

d’aquestes nacions a triar per sí mateixes (dret d’autodeterminació). 

 El concepte dret d’autodeterminació sorgeix en el dret internacional a finals de la 

Primera Guerra Mundial: el president nordamericà, Wodrow Wilson el féu servir per 

indicar quina hauria de ser la tàctica per acabar amb algunes de les causes d’aquell greu 

conflicte; la carrera colonitzadora dels principals Estats europeus els havia dut a 

l’enfrontament: no disposar de colònies limitava el desenvolupament econòmic 

d’Alemanya i Àustria, per exemple. Es volien establir noves normes internacionals 

basades en la lliure sobirania dels pobles i en el lliure comerç entre economies. A més, 

es rematava la feina iniciada del segle XIX creant els Estats centreuropeus (Polònia, 

Rumania, Hongria, Txecoslovàquia, Bulgària i Iugoslàvia). S’establia el dret 

d’autodeterminació dels pobles colonitzats per tal que poguessin accedir a la seva 

independència política, però es pensava exclusivament en les colònies extraeuropees, de 

forma que quedaven excloses les reivindicacions dels moviments nacionalistes dels 

pobles europeus sense Estat. Per regular aquest procés es creà la Societat de Nacions, 

però l’autoexclusió nordamericana no va facilitar les descolonitzacions fins que, després 

de la Segona Guerra Mundial, la creació de l’ONU accelerar-ne el procés. 

 A Europa, Irlanda va aconseguir la independència de bona part de l’ílla, després 

d’enfrontar-se militarment al domini anglès, el 1922. Txecoslovàquia va formar dos 

estats diferents, un cop lliure de la tutela soviètica, arran d’un procés democràtic l’any 

1992 (la “Revolució de Vellut”). A Iugoslàvia les manipulacions constitucionals dels 

polítics serbis, per tal de dominar en exclusiva tota la federació, van donar lloc a un 

procés d’independència per part d’Eslovènia, Croàcia i Bòsnia-Herzegovina, culminat 

després d’una guerra genocida (1991-1995).  

 Entenem per interculturalitat l’intercanvi d’influències culturals derivat del 

contacte entre societats de trets culturals diversos. Ja hem comentat com, molt sovint, 

aquests intercanvis s’han fet a base de conquestes i de submissió d’uns pobles sobre els 

altres, per la força de la tecnologia bèl·lica (pobles europeus sobre la resta del món des 

del segle XVI) o bé per la necessitat d’ocupar nous territoris en moments de gran 

creixement demogràfic. En cas d’invasió violenta, o de contacte entre pobles amb graus 

de desenvolupament econòmic molt diferent, la interculturalitat es produeix, 

bàsicament, en un sol sentit: el poble dominador “acultura” el dominat, i prevalen els 

seus trets culturals (llengua, religió, valors, costums, economia). La llengua del dominat 

entra en diglòssia (desprestigi i corrupció respecte a la llengua dominant), els valors, 

costums i tradició propis són progressivament abandonats per adoptar els de l’estranger 

poderós. Com més diferència hi ha entre el potencial econòmic dels dos grups culturals, 

més es beneficia l’expansió del poble ric sobre el pobre. Fins mitjans del segle XX els 

pobles europeus es consideraven els únics civilitzats, i consideraven tota la resta 

simplement com a salvatges (indígenes d’Amèrica, Àfrica i Oceania) o com a poc 

civilitzats (pobles asiàtics). Entendre la cultura tecnològica europea del segle XIX com 

la més civilitzada, fou un dels grans arguments morals per conquerir i aculturitzar 

molts pobles de bona part del planeta, juntament amb el cristianisme.  

 D’ençà la fi de la Segona Guerra Mundial, i sobretot a partir de la Declaració 

dels Drets Humans aprovada per l’ONU l’any 1948, s’han fet esforços tendents a 

superar els antics prejudicis imperialistes, que permetin considerar el valor de la 

diversitat cultural d’aquells pobles que no tenen un alt grau de desenvolupament. En 

molts casos la independència de les antigues colònies ha permès alguns grups reforçar 

les seves característiques culturals com a elements cohesionadors dels nous estats, tot i 

que sovint, també, les cultures majoritàries han acabat atacant les minoritàries, tal i com 



alguns dels Estats occidentals han vingut practicant des de sempre. La convivència 

intercultural, basada en la tolerància i el respecte mutu entre diferents grups que habiten 

els mateixos territoris sempre ha estat un objectiu molt difícil d’assolir. Cal que es 

promoguin a tots nivells (ensenyament, mitjans de comunicació, poders polítics) valors 

que reforcin la convivència, la no violència, el diàleg, el coneixement mutu i, fins i tot, 

l’intercanvi de trets culturals per aconseguir  espais híbrids o multiculturals. De forma 

espontània, sobretot a les grans ciutats de l’Europa occidental, això s’ha anat donat. En 

alguns països les ajudes governamentals, la bonança econòmica i l’esforç particular i 

col·lectiu de grups d’immigrants han anat configurant un mapa pluricultural d’una certa 

estabilitat. Ciutats com Londres, París, Berlín, Roma o Barcelona (més recentment) han 

anat acollint milers i milers de persones procedents d’altres continents, moltes d’elles 

procedents de les antigues colònies d’aquestes metròpolis. Els EUA també reben un 

constant al·luvió procedents dels països iberoamericans. Les grans diferències 

econòmiques entre unes àrees i altres en són la causa d’aquests grans moviments 

migratoris. La falta d’adaptació de les societats receptores a aquesta realitat pot posar en 

perill la integració d’aquests nous ciutadans, que sovint l’única cosa que tenen en comú 

amb la cultura receptora són els aspectes econòmics: l’acceptació del sistema capitalista 

i la identificació “global” a través del consum de productes de grans multinacionals. En 

aquestes circumstàncies, on el que prima és la satisfacció i els desitjos materials a curt 

termini, l’aprofundiment en el coneixement intercultural queda en un nivell secundari, 

relegat al sistema d’ensenyament i a contactes força restringits. La comoditat 

homogeneïtzadora s’imposa, i els trets culturals de les grans potències econòmiques 

acaben per prevaldre tant entre la cultura acollidora com entre l’allotjada: música, 

cinema, televisió, ensenyament d’idiomes, etc. estan al servei de l’expansió dels patrons 

culturals anglosaxons.  

 Tanmateix, la interculturalitat és una característica de les grans ciutats 

cosmopolites, i a part d’un cert grau de guetització, propi de l’arribada massiva 

d’immigrants procedents del mateix país a una ciutat estrangera, aviat s’estableixen 

llaços de comunicació a través de la pròpia activitat econòmica, de la integració en el 

sistema d’ensenyament i, sobretot, de les activitats de lleure, on entren més en contacte 

les diferents cultures: música, gastronomia, centres culturals de trobada, activitats 

esportives, comunitats de veïns, etc. 

 

4.4.- Societat i cultura en l’àmbit territorial dels Països Catalans 

 

L’evolució sòciocultural a Catalunya ha anat molt lligada al desenvolupament econòmic 

dels darrers dos-cents anys. Entre els segles XV i XVIII el Principat havia perdut 

l’hegemonia comercial del Mediterrani i el centre de gravetat políticoeconòmic s’havia 

desplaçat cap a Castella i les colònies americanes. També els antics regnes de València i 

Mallorca, confederats amb Catalunya i Aragó, visqueren temps de decadència. 

Finalment, a principis del XVIII (Guerra de Successió) aquests territoris havien perdut 

fins i tot la seva personalitat política, diluïda en l’hegemonia castellana. L’autorització 

del comerç amb Amèrica (1778) va significar l’inici de la represa econòmica dels 

territoris de parla catalana. A Catalunya, sobretot, la introducció d’activitats industrials 

(tèxtil) va significar un seguit de canvis socials únics en la Península durant el segle 

següent. La societat feudal agrària es convertiria en poques dècades en una societat 

industrial, on la burgesia propietària jugaria el paper rector, i un proletariat industrial, 

cada cop més nombrós desenvoluparia reivindicacions tendents a la millora del seu 

benestar.  



 Entre els segles XVIII i XIX, arran de la centralització política de l’Estat 

espanyol, la noblesa i la burgesia dels Països Catalans va tenir un comportament 

culturalment claudicant: van acceptar les successives imposicions polítiques i la 

castellanització del poder i de l’alta cultura. A canvi, obtenien algunes lleis protectores 

de les seves activitats econòmiques. Mentre les classes altes renunciaven a la seva 

llengua materna, i establien aliances matrimonials amb patricis castellans i industrials 

estrangers, el poble baix mantenia viva la llengua i els usos i costums tradicionals. A 

Catalunya fou on primer es va produir un moviment de recuperació cultural, anomenat 

Renaixença, que havia de significar la represa del català i dels estudis històrics, 

lingüístics i científics. El vigor d’aquest moviment procedia del manteniment de l’ús 

popular de la llengua. A València i a Mallorca pot ser la falta d’una força econòmica i 

social similar a la catalana retardaren la represa de la producció cultural en la llengua 

pròpia. A més, en aquestes zones el procés homogeneïtzador havia tingut més èxit que 

al Principat entre la seva noblesa rural.  

 Durant les primeres dècades del segle XX Catalunya havia anat consolidant el 

catalanisme com un moviment polític, a més de cultural. Això quedava reforçat per una 

classe treballadora que, a part de ser políticament molt radical, procedia de l’èxode rural 

del propi Principat, amb la qual cosa els únics elements “castellanitzadors” eren part de 

les classes acomodades. No fou fins a la segona dècada que s’inicià l’arribada massiva 

d’emigració procedent d’altres llocs de la Península. De totes formes aquests primers 

milers d’aragonesos, valencians i murcians trobaren uns societat en expansió econòmica 

-tot i que molt conflictiva socialment-, i s’hi integraren a la cultura autòctona sense 

grans dificultats. A València i Mallorca es radicalitzava la divisió cultural entre les 

ciutats, on la burgesia i el funcionariat estatal actuaven per evitar la reproducció dels 

patrons nacionalistes catalans, i l’àmbit rural on la pagesia mantenia molt poc  

evolucionada la seva tradició cultural en llengua pròpia.  

 Després de la Guerra Civil de 1936-1939, la consigna del govern 

ultranacionalista i totalitari del general Franco fou reduir al mínim, a través de 

prohibicions i repressió, l’expressió cultural en llengües diferents al castellà. Si bé més 

tard es va anar relaxant aquesta norma, a causa de les reticències que despertava en 

alguns sectors conservadors del propi franquisme, es va cuidar molt de dificultar la 

divulgació cultural en català, fent-la aparèixer com un residu primitiu a extingir. On més 

cura es va actuar, per evitar la identificació del país amb la seva llengua, fou a València, 

sobretot a partir dels anys seixanta, quan l’escriptor valencià Joan Fuster fixà el terme 

“Països Catalans” per denominar l’àmbit cultural dels territoris de llengua catalana 

(Catalunya Nord, Principat, País Valencià, Illes Balears i l’Alguer). S’hi promocionà 

des de tots els àmbits un anticatalanisme visceral de reacció a un pretès imperialisme 

polític procedent de Catalunya. A les Balears els cacics rurals, reconvertits en 

empresaris del sector turístic, han estat en gran part el poder fàctic més reticent al 

reconeixement i estímul de la cultura autòctona (amb excepcions). L’especulació 

immobiliària propiciada pel turisme i la gran demanda d’habitatges per als nous 

residents procedents dels països més rics del món, ha facilitat l’afebliment de la pròpia 

estructura social sota l’impuls de l’expansió econòmica. A Catalunya l’arribada massiva 

d’emigrants procedents de les zones latifundistes de l’Estat durant els anys seixanta va 

augmentar el risc de col·lapse cultural propiciat pels vencedors de la guerra. En aquelles 

circumstàncies d’imposició general del castellà i d’una cultura espanyola prèviament 

inflada de fervor imperialista, solament l’esperit de resistència popular va permetre un 

cert grau d’assimilació intercultural: de fet, l’emigrant conscient podia relacionar el 

resistencialisme cultural amb la injustícia social i econòmica que l’havia empès a 

abandonar la seva terra. En l’actualitat més de la meitat dels ciutadans de Catalunya 



tenen les seves arrels biològiques fora del Principat. Des de 1979 l’obtenció de l’Estatut 

d’Autonomia, amb competències culturals i institucions polítiques pròpies, han facilitat 

la integració de bona part dels fills d’aquells emigrants. Tanmateix, continua la tensió 

permanent amb la tendència nacionalista homogeneïtzadora de les instàncies polítiques i 

culturals de l’Estat central, que enrareix la normalització lingüística i dificulta la 

consideració de la producció cultural catalana com un fenomen normal, propi de 

qualsevol poble europeu. Ben cert que des de moltes instàncies polítiques catalanes els 

ajuts a la producció cultural pròpia són mínims, llevat de la promoció dels factors més 

folklòrics i tradicionals del patrimoni comú.  

 En aquestes circumstàncies, la societat catalana ha experimentat durant els anys 

noranta una nova arribada de població immigrant, aquesta vegada procedent de zones 

com el continent africà, l’Amèrica Llatina i, darrerament, l’est d’Europa. La relativa 

bonança econòmica dels darrers anys seguirà estimulant aquest procés que, a més, 

compensa la baixa natalitat de Catalunya i permet l’ocupació de treballadors en feines 

poc valorades per la població autòctona. Les dificultats per regularitzar la situació legal 

d’aquests nous ciutadans i la falta de competències per controlar el flux migratori per 

part de l’autoritat autònoma catalana s’afegeixen a la falta d’importants programes 

oficials per facilitar la integració cultural dels emigrants adults, els quals solament per 

pròpia iniciativa, i mitjançant l’acció de voluntaris autòctons, poden arribar a aprofundir 

en el coneixement del país que els acull.  

 


