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La frontera lingüística com a control de la migració: la ciutadania no reconeguda dels 

immigrants parlants d’idiomes de minories nacionals 

En aquests últims anys, la immigració i la integració dels immigrants s’han convertit en 

qüestions cada vegada més debatudes i polititzades a Europa. Els controls fronterers s’han 

tornat més estrictes i van estenent cada vegada més els seus tentacles entre països, amb 

l’objectiu de determinar qui obté el dret a quedar-s’hi a través d’una varietat de mesures 

conegudes normalment com a integració cívica (Joppke 2007; Bloemraad 2010; 

Kostakopoulou 2014). Els requisits de demostrar coneixements en un cert idioma s’han 

convertit en un component clau per decidir qui pot gaudir de plens drets de ciutadania, qui 

obté la residència, les prestacions socials o fins i tot el dret a la reunificació familiar. Amb 

poques excepcions, les polítiques d’avaluació de les aptituds en matèria d’idiomes i 

coneixements cívics estan molt esteses a tot Europa. Si bé a la pràctica impedeixen que certs 

grups obtinguin la ciutadania (Jensen 2018) i que altres entrin a un país, també transmeten la 

importància sobre els continguts i el caràcter inclusiu dels projectes europeus de construcció 

de nacions. Les formulacions sobre quin idioma o quins idiomes i quin conjunt de valors 

compten com a desitjables en ser exigits a un migrant mereixedor de convertir-se en ciutadà 

de ple dret revelen el que defineix el nucli de la nació, independentment de la situació 

lingüística real del país. Des de l’establiment dels estats nació, també s’han dirigit ideologies 

similars a grups denominats habitualment minories nacionals. 

Tot i que Europa solia ser clarament plurilingüe, el nacionalisme ha comportat la creació 

d’unitats monolingües en «comunitats imaginades» separades territorialment (Anderson 

2006). Les llengües minoritàries que han sobreviscut en aquestes circumstàncies i que encara 

es parlen a Europa solen gaudir d’un cert grau d’autonomia territorial en què la llengua 

minoritària es fa servir en institucions públiques, té un reconeixement constitucional com a 

llengua oficial o té una concentració tan gran de parlants que es manté malgrat la manca de 

mesures de protecció. Aquestes llengües minoritàries existeixen a tots els països de la UE, 

cosa que significa que qualsevol immigrant que entri a qualsevol país de la UE arriba a un 

estat multinacional amb presència de minories tradicionals. Per tal d’obtenir protecció, una 

llengua ha d’estar classificada com a tradicional, cosa que fa que moltes llengües, sobretot les 

percebudes com a llengües d’immigrants, quedin excloses de les polítiques sobre minories. 

Les divisions entre les minories «noves» i les «antigues», sovint vagues i amb una manca de 

criteris clars (Sasse 2005) es fan servir per determinar quines llengües obtenen reconeixement 

internacional. Les llengües amb una presència suficientment extensa com per ser considerades 
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«nacionals» van des del gaèlic al Regne Unit fins al sami a Suècia, passant per l’ídix a 

Romania i l’alemany a Itàlia. Si bé la presència de grups minoritaris nacionals desafia la idea 

d’un estat monolingüe i mononacional en què els immigrants acabats d’arribar s’han 

d’integrar en l’idioma dominant, cada minoria també té una situació i unes preocupacions 

determinades, cosa que també influeix en el que els immigrants han d’afrontar en l’àmbit 

lingüístic durant el procés d’immigració.  

Als territoris federals o autònoms coneguts normalment com a nacions subestatals, com ara 

Catalunya, el País Basc, el Tirol del Sud, Flandes i les illes Åland, les llengües dominants que 

a escala nacional són minoritàries tenen una clara funció instrumental (Robichaud i De 

Schutter 2012), ja que gaudeixen d’una posició sòlida en l’àmbit local. L’idioma 

nacionalment minoritari s’utilitza a l’escola, a l’administració pública, als mitjans de 

comunicació i a altres espais públics. La funció d’aprendre un idioma minoritari és llavors 

fins a un cert punt similar a la d’aprendre un idioma majoritari dominant a escala nacional. En 

comparació amb contextos en què una llengua minoritària té pocs parlants, es troba 

geogràficament més dispersa o té un estatus inferior, es pot considerar que els territoris 

subestatals destaquen. Aquests subestats generalment segueixen el principi de territorialitat 

lingüística (Van Parijs 2011) en què es parla una llengua en un territori determinat, i s’espera 

que les persones que hi arriben aprenguin aquella llengua. Fins i tot si una llengua és la 

principal del territori, són molts els que opten per aprendre la llengua majoritària en paral·lel 

amb la minoritària o els que se senten pressionats per aprendre-la, ja que per aconseguir la 

ciutadania es necessita el domini de l’idioma majoritari.  

La frontera com a pràctica de l’alteritat i l’ordre (Van Houtum i Van Naerssen 2002) 

s’expressa a través dels requisits lingüístics en les polítiques d’integració i ciutadania. Els 

requisits lingüístics per aconseguir la ciutadania es poden considerar una pràctica de frontera 

lingüística, ja que impliquen un control de la migració practicat mitjançant l’exigència de 

coneixements lingüístics, i cal parar-hi especial atenció en relació amb els contextos 

lingüístics minoritaris. Si bé cal posar en dubte a tots els estats (ja siguin monolingües o 

multilingües) la premissa, sovint no qüestionada, d’exigir el coneixement d’una llengua 

dominant i nacional, cal parar especial atenció als contextos subestatals en què l’idioma 

minoritari té una clara funció instrumental. La pràctica de frontera lingüística pot ser 

transcendental per a persones en qualsevol context lingüístic, però en territoris subestatals 

aquestes pràctiques arriben a una altra dimensió. L’estat central pot aplicar un requisit 

lingüístic per a la ciutadania en la llengua nacional dominant, mentre que qualsevol suport a la 
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integració a escala local pot ser que sigui en la llengua de la minoria. Pot ser que les nacions 

subestatals no tinguin competències en relació amb les polítiques de ciutadania, però tenen 

tota la política lingüística, inclosa la d’integració d’immigrants, en la llengua minoritària. Per 

això, hi ha una discrepància entre la realitat que viuen els immigrants que s’adapten al context 

sociolingüístic del lloc de residència respecte de les polítiques de ciutadania nacionals, que 

presenten objectius i requisits diferents. La ciutadania és una pràctica clara de fronterisme, a 

través de la qual es practica la inclusió i l’exclusió. Una persona sense ciutadania s’arrisca a 

ser l’objecte de pràctiques frontereres violentes com ara la deportació i la prohibició de tornar 

a entrar al país de residència i, per extensió, a la Unió Europea, fins i tot després d’haver-hi 

viscut uns quants anys i de tenir-hi lligams laborals i socials. Altres tipus de conseqüències 

aparentment no tan extremades de no tenir la ciutadania van des del conegut dret de vot en 

eleccions nacionals fins a l’impediment d’exercir certes ocupacions. Els països que exigeixen 

coneixement lingüístic en la llengua dominant per concedir la ciutadania fan que les persones 

que no parlen la llengua dominant siguin més vulnerables a l’exclusió i n’augmenten la 

deportabilitat (De Genova 2002) i, consegüentment, el risc d’expulsió forçada del país de 

residència. La tria de la llengua que produirà aquesta exclusió no és neutral; es tracta d’una 

elecció activa de la política governamental, tal com han establert Kymlicka i Patten: 

«Tot i que l’estat pot evitar interferir en les decisions lingüístiques de les persones fora de les institucions 

públiques —en respectar un conjunt de drets orientats a la tolerància— no hi ha manera d’evitar prendre partit 

respecte d’una sèrie d’altres qüestions relacionades amb la política lingüística. Els serveis públics s’han d'oferir 

en una llengua o en una altra, i el mateix passa amb l’educació pública.» (Kymlicka i Patten 2003: 9) 

Es tracta, doncs, d’una situació en què unes persones entren en un territori en què es parla una 

llengua que no és dominant a escala nacional, o simplement d’un context social, laboral o 

familiar en què es fa servir una llengua minoritària nacional. Malgrat tot, demostrar 

coneixements en la llengua minoritària no és pràcticament mai suficient per aconseguir la 

ciutadania. Les decisions i les vies migratòries de les persones que arriben a Europa poden ser 

molt diferents, com també ho pot ser el coneixement sobre la situació lingüística d’un país 

que la persona té en emigrar-hi. Potser alguns són conscients de les circumstàncies 

sociolingüístiques de la localitat, mentre que n’hi ha d’altres que potser tenen com a objectiu 

entrar a la Unió Europea i s’acaben trobant en un lloc en què es parlen moltes llengües o una 

de diferent a la que s’esperaven. Fins i tot quan el fet d’aprendre la llengua minoritària és una 

decisió activa, el seu no reconeixement pot desanimar la persona a viure només amb la 

llengua minoritària sense aprendre la llengua majoritària. D’altra banda, en els pocs casos en 
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què el coneixement d’una llengua minoritària serveix com a requisit lingüístic per a la 

naturalització, com, per exemple, a Finlàndia, en què els immigrants poden demostrar 

coneixements de finès o de suec per aconseguir la ciutadania, la motivació per aprendre la 

llengua minoritària pot augmentar considerablement.  

Per acabar, en destacar el concepte de frontera lingüística en relació amb les llengües 

minoritàries nacionals, he volgut plantejar una perspectiva que connecta la immigració i les 

minories nacionals amb les mateixes pràctiques frontereres materials que, en última instància, 

estan en joc en condicionar la ciutadania. En alguns contextos, la deportabilitat d’una persona 

s’incrementa per efecte directe de les fronteres lingüístiques. Cal que se segueixin explorant 

aquestes connexions tant en la investigació com en la política, posant en dubte la idea que se 

sol donar per fet que cal exigir la demostració de coneixements en una llengua determinada 

per protegir una persona de la precarietat de les fronteres, fins i tot en contextos multilingües 

en què pot haver-hi menys oportunitats d’adquirir coneixements en la llengua dominant. En 

plantejar el problema de les discrepàncies lingüístiques locals i nacionals no pretenc insinuar 

que s’haurien d’afegir llengües minoritàries nacionals als requisits lingüístics ni que qualsevol 

requisit lingüístic és just; l’objectiu d’aquest text és qüestionar una pràctica que pot tenir una 

sèrie de conseqüències injustes addicionals per als afectats que resideixen en països 

multilingües. 
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