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Catalunya al mirall
de la immigració

Demografia i identitat nacional
El fenomen immigratori, amb la diversitat poblacional i la
càrrega emotiva que comporta, ha estat una constant a la
Catalunya de l’últim segle, part fonamental de la seva
història demogràfica i de la seva construcció com a nació. El
llibre traça una anàlisi indispensable de l’imaginari social
bastit a partir dels principals discursos existents sobre
immigració i identitat nacional.

EL LLIBRE
El llibre analitza el discurs sobre la immigració i la identitat nacional a Catalunya des dels anys
1930 fins a l’actualitat. La primera part ofereix una visió sintètica de l’evolució del fenomen
migratori des de principis de segle xx fins l’any 2013. La segona part, “Els discursos sobre la
immigració a Catalunya”, es desenvolupa de forma cronològica, des de l’obra de J.A.
Vandellós als anys trenta fins a l’actualitat, passant pel franquisme, amb les aportacions de
Jordi Pujol i Francesc Candel, i la Transició democràtica, però posa l’èmfasi tant en el boom
migratori que es va produir a la primera dècada del nou segle, com en les conseqüències de
la crisi actual, des del seu inici l’any 2008. A la tercera part s’aborden tres temes centrals que
conformen els discursos sobre la immigració: el paper de la memòria històrica en la percepció
de la immigració internacional; la por a la desnaturalització; i la construcció d’un discurs
autobiogràfic sobre la immigració que exemplificarà l’efecte mirall al qual al·ludeix el títol. Per
acabar, s’especula sobre l’imaginari social bastit a partir dels principals discursos sobre la
immigració i la identitat nacional a Catalunya.
L’AUTOR
Andreu Domingo Valls (Saus, Alt Empordà, 1958) és sots-director del Centre d'Estudis
Demogràfics i professor associat del Departament de Geografia de la UAB. Llicenciat en
història i doctor en sociologia, s’ha especialitzat en l’estudi de la població. La seva investigació
recent se centra en el camp de les migracions internacionals. Ha publicat nombrosos articles
en revistes especialitzades. És autor de l’assaig Descenso literario a los infiernos
demográficos: distopía y población (Anagrama, 2008) i, en el camp de la creació literària, va
guanyar el premi Marian Vayreda amb El llegat del doctor Deulofeu (Empúries, 2004).
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