
“Prácticamente ningún dos 190 estados soberanos do mundo permanece alleo a un fenómeno global 
como o da migración. Son o punto de orixe, o lugar de tránsito ou o destino de millóns de persoas; 
se non son as tres cosas á vez. España non escapa desta observación do "World Migration Report 
2005" sobre as migracións no mundo. España pasou nun suspiro de ver como moitos dos seus 
cidadáns abandonaban o país por cuestións económicas ou políticas a converterse nun dos puntos de 
máis tráfico inmigratorio de Europa. 

Desde os indianos que aspiraban a un futuro mellor nas Américas entre finais de s.XIX e principios 
do s.XX aos dramáticos movementos de poboación trala Guerra Civil ou a emigración dos anos 60 
e 70 a Francia ou Alemania, España sempre foi máis punto de partida que punto de chegada. Un 
mellorado panorama económico e político investiu esa tendencia. Desde os 80 e sobre todo a partir 
da década dos 90, España erixiuse en polo de atracción para os inmigrantes, como antes o foron 
outros países europeos tamén para os propios españois. 

Os papeis 
Entre 2001 e 2006 a poboación española deu un gran salto. O impulso tomouno a inmigración. En 
apenas cinco anos, duplicouse o número de estranxeiros: de 1.370.657 en 2001 a máis de 3.880.000 
persoas en 2006, segundo datos do padrón recollidos polo INE. Boa parte deles, con todo, aínda se 
atopa nun labirinto de difícil saída. Arribados a España esquivando as canles legais, áchanse sen 
permiso de traballo e sen permiso de residencia, un limbo que varios procesos de regularización 
tentaron reencauzar e varias normas propuxéronse solucionar durante os últimos anos. 

"Provisionalidade" é a palabra utilizada polo profesor Pablo Santolaya no estudo "A regulación da 
inmigración en Europa" para describir o caso español. E é que estes procesos encadenados de 
normalización e as constantes reformas legais da Lei da Estranxería caracterizaron a política 
migratoria dos diversos gobernos que tomaron as rendas da situación. 

Traxedia no mar 
As medidas non lograron, con todo, frear a inmigración ilegal. É máis, presenta nos últimos 
tempos a súa cara máis dramática. Aínda son miles as persoas que intentan alcanzar as costas 
españolas en embarcacións que parten de África. Cada vez fano desde máis lonxe, arriscando 
máis. Os cayucos saen rumbo a Canarias cando antes eran as pateras as que se aventuraban a 
embarrancar nas costas andaluzas. Só ata setembro de 2006 as illas recibiron a 18.000 
subsaharianos, moitos deles provenientes de Senegal. Ao muro de Melilla engadirase o control 
vía satélite do litoral. 

Unha vez aquí o seu retorno é complexo, sobre todo se non hai acordos co seu país de orixe ou 
se este se descoñece, simplemente. Libres, fóra dos centros de internamento, as súas facianas 
diluiranse entre os miles dos inmigrantes que traballan, van á escola ou se divirten, con ou sen 
papeis. Magrebíes e ecuatorianos son os grupos máis numerosos: máis de medio millón o 
primeiro e case 400.000 o segundo. Chineses, rumanos, pakistaníes, filipinos, nixerianos... As 
nacionalidades do novo perfil da sociedade española cóntanse por decenas.”
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