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Tots som emigrants!
Bé, potser tots... no, però si investiguem una mica en profunditat la història
de cadascuna de les nostres famílies, veurem que molts dels nostres avantpassats
van ser emigrants. Podrem comprovar que la seva emigració es va produir per
raons ben diverses: econòmiques, familiars, per evitar guerres i conflictes, per
millorar –en definitiva– les condicions de vida. De fet, totes les nostres famílies
tenen un passat important pel que fa a l’emigració. Aquest fet ha estat i és una
constant en la història de les famílies, els pobles i els països.
El nostre país ha rebut sovint immigració, ha estat un lloc d’acollida. Però també els
catalans han emigrat a altres llocs quan la necessitat ho ha fet aconsellable. Dins
d’aquesta realitat catalana de la inmigració, hi ha un bon exemple a conèixer pel
que fa a l’arribada de nous ciutadans a la nostra comunitat. Catalunya ha tingut
alguns presidents de la Generalitat no nascuts a territori català. El cas més proper
és el del president Montilla, nascut a Còrdova, com els seus pares, que va immigrar
a Catalunya quan era jovenet. És el cas tan especial d’un antic immigrant que ha
arribat a assolir la màxima representació dels catalans.
La història de Catalunya il·lustra molt bé tot això de l’immigració i la barreja
de la gent i les cultures. Al llarg dels segles, el nostre país ha rebut importants
poblacions estrangeres: romans, gots, fenicis, grecs, amazics, àrabs, gitanos, jueus,
negres africans, francesos, italians, etc. Alguns d’aquests visitants van venir com a
immigrants, altres com a comerciants i, fins i tot, com a invasors. Molta d’aquesta
gent s’hi va quedar, va fer arrels, i va influir en la transformació de la nostra
societat i cultura. Però és, de fet, als nostres dies que s’ha produït l’arribada de més
gent i més diversa. A Catalunya el 13% de la població és immigrant, prop d’un milió
de persones.
Els catalans, com apuntàvem anteriorment, som també un poble migrador. La
darrera gran migració catalana es va produir a conseqüència de la Guerra Civil. El
destí d’aquests emigrants va ser especialment França i el continent americà.
Una darrera cosa important: l’emigració sovint també es produeix dins de les
pròpies fronteres d’un estat, d’una regió més pobra econòmicament a una de més
rica, del camp a la ciutat, etc.

