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L'Observatori de Mèxic a Espanya és un centre d'anàlisi, amb seu a Barcelona, que amb 
fons públics i privats impulsa l'estudi de la imatge de Mèxic als mitjans de comunicació 
espanyols, la projecció del poder suau (soft power) i la investigació de la immigració 
mexicana, va ser fundat el 2018 pel Dr. José Ramón Santillán Buelna, professor de 
postgrau a la Universitat Europea Miguel de Cervantes (UEMC) i investigador associat al 
Grup d'Estudis Avançats en Comunicació (Geac) de la Universitat Rey Juan Carlos de 
Madrid. 
 
L'Observatori té cinc objectius: 
 
1. Investigació de la imatge de Mèxic a la premsa digital espanyola, la projecció del poder 
suau (soft power) i l'estudi de la immigració mexicana. 
 
2. Divulgació de resultats de les investigacions en informes, llibres, articles científics i 
actes de congrés. 
 
3. Anàlisis mensuals dels nostres investigadors relacionats amb les temàtiques de 
l'Observatori i publicades al nostre blog. 
 
4. Creació del repositori d'estudis Iberomexicans -catàleg d'investigacions sobre la 
presència de Mèxic i els mexicans a Espanya-. 
 
5. Tutories acadèmiques per al desenvolupament de treballs de recerca de grau i 
postgrau que tinguin com a focus d´interès a Mèxic amb la seva relació amb Espanya. 
També fem tallers de mètodes de recerca en ciència política, comunicació i periodisme. 
 
 
D'altra banda, l'Observatori al web posa a disposició d'estudiants, acadèmics, 
periodistes i ciutadans estudis fiables, pràctics i rigorosos sobre Mèxic i la seva presència 
a Espanya. 
 
 
 
© 2022 Observatori de Mèxic a Espanya C/Clot, 35.  
     08018. Barcelona, España. http://www.obsmex.com 
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RESUM 
Aquest Informe identifica i analitza les investigacions científiques sobre la presència mexicana a Espanya 
publicades durant el període del 2000 al 2020. Primer vam fer una revisió documental de les investigacions 
sobre la notorietat de Mèxic en sòl espanyol considerant llibres, capítols, informes, articles de revistes i 
tesis doctorals. Després apliquem una anàlisi de contingut quantitatiu als 125 treballs acadèmics que 
identifiquem, amb la idea de descriure l'evolució de la producció científica, el tipus de treball, el país de 
publicació, l'autoria, el gènere dels autors i la seva àrea de coneixement. També analitzem les àrees 
d'estudi i les temàtiques de les publicacions. 
 
Els resultats indiquen un augment progressiu de publicacions en els darrers deu anys, destaca la producció 
d'articles acadèmics, sobre capítols, tesis doctorals i llibres. A Espanya es publica la majoria de textos. 
Altres conclusions són que predomina l'autoria unipersonal als treballs i tant homes com dones tenen una 
participació molt igualitària. Destaquen les àrees d´estudi sobre la imatge país i la de Mèxic Contemporani, 
que les de immigració i cultura. 
 
Paraules clau: producció científica; estudis mexicans; metainvestigació; Espanya. 
 
ABSTRAC 
 
This Report identifies and analyzes the scientific research on the Mexican presence in Spain published 
during the period from 2000 to 2020. First, we made a documentary review of the research on the 
notoriety of Mexico on Spanish soil considering books, chapters, reports, research articles and doctoral 
theses. We then applied a quantitative content analysis to the 125 academic papers that we identified, 
with the purpose of describing the evolution of scientific production, type of work, country of publication, 
authorship, gender of the signatories, and area of knowledge. We also analyze the areas of study and 
themes of the publications. 
 
The results indicate a progressive increase in research in the last ten years, highlighting the production of 
academic articles, chapters, doctoral theses and books. Most of the texts are published in Spain. Other 
conclusions are that single-person authorship predominates in the majority works and both men and 
women have a very equal participation. Country image and contemporary Mexico predominate in the 
areas of study over migration and culture. 
 
Keywords: scientific production; Mexican studies; meta-research; Spain 

 
1  Forma de citar: 
Santillán, J.R.; Márquez, U. (2022). Presencia mexicana en España. Dos décadas de investigación 
científica, 2000-2020. No. 5. Otoño-inverno. Observatorio de México en España. Barcelona. 
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1. Introducció 
 

La presència mexicana a Espanya té uns antecedents històrics que es remunten a més de cinc 
segles. Des de l'arribada el 1520 a terres catalanes de la princesa Xipaguatzin, filla de 
Moctezuma, emmanillada amb un noble català i que va venir acompanyada amb un seguici de 
150 persones, fins al dia d'avui que hi ha una important activitat política, comercial, cultural, 
acadèmica , migratòria de mexicans a sòl espanyol. 
 
En els darrers anys, la presència	 mexicana s'ha vigoritzat de forma important, a partir de 
fenòmens com la globalització que ha produït un nombre més gran de fluxos econòmics, 
intercanvis culturals i moviments migratoris, impulsant la notorietat de Mèxic i els mexicans a 
Espanya. 
 
Aquesta presència es pot veure a nivell econòmic, Mèxic per a l'any 2019 era el primer país 
llatinoamericà i quart a nivell mundial que més invertia. Les inversions eren a tots els sectors i 
es calculava que hi havia més de cent empreses de capital asteca que generaven 30.000 llocs 
de treball (Observatori de Mèxic a Espanya, 2020). 
 
També en l'àmbit científic i acadèmic destaquen els sis mil estudiants mexicans que cada any, 
des de fa més d'una dècada, vénen a fer estudis de postgrau, un intercanvi o estada de recerca.  
 I en l'aspecte migratori, el 2005 es va passar de 4.500 residents a comptabilitzar per a l'any 2020 
més de 50.000 mexicans (INE, 2020). 
 
Tots aquests enllaços històrics i contemporanis dirigeixen l'interès per analitzar la producció 
científica que s'ha publicat del 2000 al 2020 sobre la visibilitat mexicana a Mèxic. Reconeixem, 
que tot i tenir una llarga història en comú els treballs acadèmics sobre Mèxic en territori 
espanyol són escassos, en comparació del major nombre d'estudis espanyols en sòl mexicà. 
 
En principi es pot constatar que els primers escrits sobre la presència mexicana es donen 
principalment com a cròniques o relats d'experiències, per exemple, el llibre de Blanca Lydia 
Trejo: El que vaig veure a Espanya, publicat el 1940 i que narra les seves vivències com a cònsol 
mexicana a Barcelona als anys trenta del segle passat; o bé els escrits de Roberto Vega Martínez 
(1954), de Carlota O´Neill (1964) i de Néstor Sánchez (1967) que descriuen la seva participació a 
la Guerra Civil espanyola. 

 
Posteriorment, l'òptica acadèmica començarà a desenvolupar-se durant els anys noranta, en 
aquest àmbit ressalten les investigacions de l'acadèmic mexicà Héctor Perea Enríquez (1989; 
1990; 1993; 1995; 2005; 2007; 2012), que des de 1989 i fins a l'actualitat estudis enfocats, 
principalment, sobre la projecció de la cultura i dels escriptors mexicans en territori espanyol als 
segles XIX i XX; d'igual importància són els treballs de la investigadora espanyola Almudena 
Delgado Barrios (1990a; 1990b; 1991;1992; 1993a; 1993b; 2007; 2010a; 2010b), que ha fet 
indagacions al voltant de la Revolució Mexica relació entre diplomàcia i intel·lectuals espanyols. 

 
Aquests dos autors poden ser considerats pioners en els estudis de la presència de Mèxic a 
Espanya, les seves investigacions són principalment de caràcter històric-polític i analitzen 
èpoques i processos similars examinant la premsa de l'època. Les seves contribucions principals 
van ser esbossar dues línies de recerca: la projecció de la cultura mexicana i l'impacte 
d'esdeveniments contemporanis en l'opinió pública espanyola, com la Revolució Mexicana, 
perspectives acadèmiques que vint anys després segueixen orientant l'estudi de la petjada 
mexicana a terra espanyola . 
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Ens interessa, doncs, saber Quina ha estat l'evolució dels estudis sobre la presència mexicana a 
Espanya en el període del 2000 al 2020? Quins tipus de documents acadèmics s'han publicat? A 
quines línies de recerca es poden agrupar? Quin és el perfil dels autors dels textos? Aquestes 
són algunes de les preguntes que orienten el següent informe de recerca que té com a 
enfocament teòric-metodològic la “meta-investigació” (Ioannidis, Fanelli, Dunne i Goodman, 
2015), per analitzar les característiques de les publicacions, les pràctiques de recerca i el marc 
institucional en què els acadèmics han desenvolupat la seva activitat investigativa. 
 
Per això, els investigadors de l'Observatori de Mèxic desenvolupem el projecte "Dues dècades 
d'estudis sobre la presència mexicana a Espanya, 2000-2020" que té com a un dels seus objectius 
l'examen de la producció científica mitjançant l'anàlisi de treballs acadèmics, publicats a els 
darrers vint anys, període en què podem identificar de manera clara els interessos de 
coneixement i la recerca de la comunitat científica. 
 
És així que, aquest treball se situa dins de la línia de la “meta-investigació” que l'Observatori de 
Mèxic desenvolupa des del 2019, primer amb la creació del repositori d'estudis iberomexicans, 
un catàleg de les principals investigacions acadèmiques sobre la presència mexicana a Espanya, 
que actualment compta amb 200 referències, i ara amb l'elaboració d'aquest informe que té 
com a propòsit analitzar conjuntament tant l'evolució de la producció científica sobre Mèxic a 
sòl espanyol, així com les seves característiques (tipus de treballs, llocs de publicació , autors, 
temàtiques d'estudi) que han marcat aquest procés en les darreres dues dècades. 
 
Com a part d´aquest recorregut, l´objectiu general d´aquest treball és el de descriure 
sistemàticament els elements més determinants de les investigacions, mitjançant l´anàlisi de 
llibres, capítols, informes, articles de recerca i tesis doctorals publicades durant el període de 
2000-2020. 
 
2. Objectius 
 
L'objectiu general d'aquest informe de recerca és presentar una anàlisi de contingut de les 
investigacions acadèmiques sobre la presència mexicana a Espanya que s'han publicat els anys 
del 2000 al 2020. En tant són objectius específics: 
 
1. Quantificar cinc tipus de documents acadèmics: llibres, capítols, articles de recerca, informes 
i tesis doctorals. 
2. Determinar la data, el lloc de publicació, l'autoria, el gènere i la disciplina científica dels quals 
signen els treballs. 
3. Conéixer l'adscripció institucional dels autors/es de les investigacions. 
4. Identificar els àmbits i les temàtiques que han estat estudiades, i relacionar amb el tipus de 
treball acadèmic publicat. 

 
3. Metodologia 

 
L'anàlisi de la producció científica ha estat estructurada en dues fases. La primera se centra en 
una investigació documental que ha consistit a investigar diverses fonts, com ara llibres, i 
capítols, d'editorials tant espanyoles com mexicanes. També es va fer una cerca d'articles 
acadèmics publicats en revistes científiques especialitzades en ciències socials que ocupen una 
posició destacada al sistema de difusió de resultats científics.	
 
De la mateixa manera es va fer una revisió de les tesis de doctorat llegides a les diferents 
universitats i institucions acadèmiques espanyoles durant els darrers vint anys. A més, es van 
consultar els informes editats pels diferents centres de recerca i institucions espanyoles que han 
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permès ampliar la recopilació dels estudis que s'han fet sobre la presència del país asteca i la 
comunitat migrant. 
 
La revisió de la bibliografia es va fer principalment de Dialnet, portal de difusió de la producció 
científica hispana, pertanyent a la Universitat de la Rioja, i una de les bases de dades més 
importants. Conté les referències de llibres, capítols, articles de revistes, actes de congressos, 
tesis doctorals. Es pot accedir de forma gratuïta a la pàgina web i consultar gran part de les 
referències en text complet. 
 
Per a aquest informe de recerca fem servir el cercador de documents del portal Dialnet i 
realitzem indagacions selectives per obtenir resultats específics. Es van fer diverses 
combinacions de paraules clau es va fer una indagació especialitzada per obtenir resultats 
específics. Elaborem diferents combinacions de paraules clau com “Mèxic a Espanya”, 
“mexicans”, “migració mexicana”, “imatge Mèxic”, “marca Mèxic” i es van obtenir 120 
documents dedicats a l'estudi de la presència i imatge mexicana a Espanya. 
 
També vam revisar el cabal de la base de dades de Tesis Doctorals (TESEO) per trobar i ampliar 
la informació sobre les tesis doctorals que estan registrades des del 1976. Trobem cinc treballs 
doctorals que no apareixien al Portal Dialnet. 
 
És així que la revisió documental va generar una mostra de 125 treballs acadèmics publicats 
durant el període del 2000 al 2020 que tracten sobre la presència mexicana a Espanya en totes 
les seves dimensions: polítiques, econòmiques, culturals, científiques i migratòries. 
 
La segona fase metodològica va ser la realització d'una anàlisi de contingut quantitatiu dels 125 
llibres, capítols, articles acadèmics, informes de recerca i tesis doctorals que vam recopilar per 
fer una descripció àmplia, fonamentada i contrastada de la investigació publicada. Per aquesta 
raó, dissenyem una fitxa d'anàlisi de contingut que inclou 9 variables molt extensa i 
detalladament categoritzades amb què hem analitzat cadascun dels documents trobats, i que a 
continuació expliquem: 
 
1. Tipus de document: 1. Llibre; 2. Capítol; 3. Informe; 4. Article de recerca; 5. Tesi doctoral. 
2. Data: dividida en quatre lustres: 1. 2000-2005; 2. 2006-2010; 3. 2011-2015; 4. 2016-2020. 
3. Lloc de publicació: 1. Espanya; 2. Mèxic; 3. Un altre país. 
4. Autor: 1. Espanyol; 2. Mexicà; 3. Un altre país. 
5. Gènere: 1. Home; 2. Dona. 
6.	Àrea de coneixement. Agrupades en vuit disciplines destudi. 
7. Institució a què està adscrit l'investigador: 1. Universitats espanyoles; 2. Universitats 
mexicanes; 3. Centres de recerca espanyols; 4. Centres de recerca mexicans; 5. Altres 
8. Es van classificar els estudis en quatre línies de recerca: 1. Estudis sobre la immigració; 2. 
Estudis sobre la imatge país; 3. Estudis sobre la cultura; 4. Estudis sobre el Mèxic contemporani. 
9. Per a cadascun dels quatre àmbits es van definir temàtiques que classificaven el contingut de 
cada treball acadèmic. Per exemple, per als estudis sobre immigració hi havia quatre ítems: 1) 
Demografia/perfil de l'immigrant; 2) Inversions immigrants, pimes, mercat de treball; 3) 
Representació mediàtica; 4) Política migratòria (ciutadania, nacionalitat, permisos d'estada, de 
feina); 4) Integració i adaptació dels immigrants (identitat, pràctiques socials, associacionisme, 
xarxes socials). 
 
La codificació dels 125 documents acadèmics va ser realitzada pels autors d'aquest treball un 
cop distribuït a parts iguals observant el criteri que tots dos registressin dades dels cinc tipus de 
documents. Això és, evitem que un sol codificador analitzarà les referències d'un tipus de treball 
per controlar possibles biaixos a l'examen de les investigacions per part dels analistes. 
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Finalment, per al tractament estadístic i interpretació de les dades de l'anàlisi continguda 
quantitativa utilitzem el programari Statiscal Package for the Social Sciences (SPSS). 
 
En aquest informe presentem els resultats obtinguts de l'anàlisi de les 125 publicacions 
 científiques trobades entre el 2000 i el 2020. 
 
4. Característiques de la investigació publicada  
 
125 treballs acadèmics publicats 
 
Durant el període del 2000 al 2020 es van publicar 125 treballs acadèmics (gràfic 1). 
Quantitativament, els articles de recerca ocupen el primer lloc amb 54 textos, el 43,2%. En segon 
hi ha els 28 capítols, que comptabilitzen 22,4%, en tercer lloc les 20 tesis doctorals, 13,6%; en 
quarta posició, 17 llibres que sumen 13,8%. Per acabar, els informes de recerca representen el 
4,8%, són 6 estudis. 
 
Per tant, a la producció universitària sobre la notorietat mexicana en territori espanyol els 
articles acadèmics, textos en revistes especialitzades que tenen l'objectiu de donar a conèixer 
resultats de les investigacions, són els principals documents que es publiquen. 
 
L'altre aspecte que cal ressaltar són els 28 capítols de llibre, la majoria dels quals són ponències 
presentades en congressos acadèmics que ofereixen resultats de recerca, ja sigui des d'una 
metodologia empírica o des d'una aproximació teòrica o pràctica. 
 

 
              Font: elaboració pròpia. 
 
Pel que fa a les tesis doctorals, treballs de recerca per obtenir el grau de doctor, un seguiment 
de les presentades en el període que estudiem mostra que un 80% va rebre la màxima 
qualificació, l'Excel·lent cum laude, i el 75% va originar 19 treballs posteriors : 10 articles en 
revistes de prestigi, vuit capítols i un llibre. 

La producció científica té un creixement progressiu  	
 
L'evolució de la producció científica té una trajectòria ascendent al llarg dels quatre períodes 
analitzats: va passar de 12% el 2000-2005 al 36% durant els anys del 2016-2020 (gràfic 2). Això 
significa un creixement acumulat de 24 punts. És a dir, a cada cicle s'observa un increment 

17
13,6%

28
22,4%

6
4,85%

54
43,2%

20
16%

Libros Capítulos Informes Artículos Tesis doctorales

Gràfic 1. Tipus de treballs acadèmics
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progressiu en la publicació de treballs acadèmics. S'ha passat de 15 treballs el 2000-2005 a 45 al 
cicle 2016-2020, fet que demostra l'interès acadèmic que ha despertat els darrers anys l'àrea 
dels estudis mexicans a Espanya. 
 

 
              Font: elaboració pròpia. 
 
Es publiquen més articles de recerca i capítols de llibre 
 
Per tipus de document, al gràfic 3 podem observar que l'augment més important de publicacions 
es va donar als articles de recerca que va passar de quatre editats al primer cicle, a 15 textos per 
a cadascun dels dos lustres següents i acaba 2016- 2020 amb 20. Un creixement acumulat del 
3,2% al 16%, és a dir, 11,8%. Dit d'una altra manera, 16 feines més en cinc anys. 
 
L'edició de llibres mostra que els dos primers cicles van ser els més productius amb set 
exemplars per a cadascun. Pel que fa als capítols de llibre, el lustre 2011-2015 se'n van publicar 
més, 11 textos. També en aquest període es van presentar el nombre més gran de tesis de 
doctorat, vuit. 
 
Una altra dada que crida l'atenció és la publicació d'informes de recerca, en els primers dos cicles 
no n'apareix cap, però en els darrers 10 anys se'n comptabilitzen sis. Això és com a conseqüència 
de l'interès de centres de recerca com l'Institut Elcano, l'Observatori de Mèxic a Espanya 
(Obsmex) i organitzacions com Taula per Mèxic que han estat generant treballs de recerca els 
darrers anys. 
 
 

12%
(15)

23,2% 
(29)

28,8% 
(36)

36%
(45)

2000-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020

Gràfic 2. Evolució de la producció científica
2000-2020 
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             Font: elaboració pròpia. 
 

Espanya es publica el 79,2% dels treballs; a Mèxic el 17,6% 
 
Dels 125 treballs acadèmics el 79,2% va ser publicat a Espanya, el 17,6% a Mèxic i un 3,2% a 
altres països com Anglaterra, Alemanya i Holanda (gràfic 4). 
 
La centralitat d'Espanya com a país productor de treballs acadèmics sobre la presència mexicana 
és perquè les universitats i els centres de recerca tenen més recursos financers per editar 
revistes especialitzades en Ciències Socials que difonguin els resultats de les investigacions. 
També per l'organització de congressos on es presenten ponències que posteriorment seran 
publicades com a capítols de llibre. Així mateix, aquest país europeu compta amb una indústria 
editorial sòlida que publica constantment llibres de recerca universitària. 
 
 

 
             Font: elaboració pròpia. 
 

4 4
2

5

15

6
7

1

15

11

1 1

8

20

7
5

7
6

Artículos Capítulos Informe Libros Tesis

Gràfic 3. Producció acadèmica per tipus de document y cicle
(2000-2020)

2000-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020

España
79,2%

México
17,6%

Otro país
3,2%

Gràfic 4. País de publicació dels treballs
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El 83,2% de les investigacions són unipersonals (una sola signatura) 
 
Dels 125 treballs, 104 el 83,7% estan signats per només un investigador (unipersonals), 16 
textos, 12,8%, per dos autors i 5 treballs, 4%, per tres o més persones (gràfic5). 
 
Aquest predomini de la signatura individual és el que distingeix la producció científica sobre la 
presència mexicana a sòl espanyol. Tot i que els darrers anys aquest desequilibri es va corregint, 
10 dels 16 textos signats per dos autors s'han publicat en el període de 2015-2020, a la vista 
d'aquestes dades cal potenciar la investigació col·laborativa (treballs rubricats per dos o més 
autors) perquè tingui més difusió i impacte en l'àmbit universitari. 
 
És ressenyable, igualment, la modesta, però significativa, dada del 4% de treballs signats per tres 
o més autors, un percentatge que podria incrementar-se potenciant una investigació 
col·laborativa entre acadèmics, principalment, espanyols i mexicans en els propers anys 
 

 
             Font: elaboració pròpia. 
 
Els homes publiquen el 51,2% dels treballs; les dones el 48,8%. 
 
Aprofundint en el gènere de l'autoria dels 125 treballs, 64 (el 51,2%) correspon a homes i 61 a 
dones (48.8%) (gràfic 6). Veiem un proper equilibri on tots dos sexes participen de forma 
igualitària. Aquesta tendència és un fet positiu de la participació de les dones com a autores dels 
treballs publicats, que gairebé arriba al 50%, i caracteritza els estudis mexicans al territori 
espanyol, i que, també és conseqüència, de la incorporació de les dones al desenvolupament de 
la investigació als centres universitaris tant espanyols com mexicans. 
 
 

83,2%

12,8%

4%

Un autor Dos autores Tres o más

Gràfic 5. Autoría dels treballs acadèmics
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Font: elaboración pròpia. 

 
Per gènere, hi ha un equilibri en la publicació dels articles; En llibres i informes, sobresurten els 
homes; en capítols i tesis doctorals les dones. 
 
Les dades sobre l'autoria per gènere i tipus de treball indiquen que els articles de recerca signats 
per homes són 28 i els de les dones 26, es dóna gairebé un equilibri a la publicació de textos, ja 
que la diferència són dos treballs. Aquesta situació indica el paper actiu de les dones dins l´àmbit 
universitari. 
 
Continuant amb l'examen de les dades veiem que els homes signen més llibres 13 i informes de 
recerca 4 que les dones 4 i 2 respectivament. En canvi, les acadèmiques sobresurten com a 
autores de 15 capítols i 14 tesis doctorals en comparació amb els homes que en computen 13 i 
6 per a cadascuna d'aquests treballs. 
                                       
 

 
              Font: elaboració pròpia. 
 
Història, la disciplina que més estudis aporta 
 
A la taula 1 sobresurt el paper que té la història, com a disciplina que aporta més treballs, el 
38,4%, a la producció científica de la presència mexicana a Espanya. Això és, de cada 10 
treballs gairebé quatre han estat produïts pels historiadors. 
 
A les dades també es distingeixen les contribucions dels àmbits disciplinars de Periodisme, 
14,4%; Literatura 12,8%; Comunicació audiovisual i publicitat 9,6%, Sociologia 8% i Ciència 

Artículos Capítulos Libros Tesis Informes

28

13 13

6

4

26

15

4

14

2

Gràfic 7. Publicacions per gènere i tipus de document 

Hombre Mujer

Gràfic 6. Gènere dels investigadors 
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política 7,2% els investigadors d'aquestes àrees del coneixement produeixen el 50% dels treballs 
científics. 
 
Investigadors d'altres disciplines com ara antropologia, economia, arquitectura, demografia, 
documentació, geografia tenen un paper discret, hi participen amb el 9,6% del total de 
publicacions. 
 
            Taula 1. Árees de coneixement dels investigadors 

Àrea de coneixement/ disciplines No. d´investigadors % 
Historia 48 38,4 

Periodisme 18 14,4 
Literatura 16 12,8 

Com. audiovisual i publicitat 12 9,6 
Sociologia 10 8 

Ciència política 9 7,2 
Altres disciplines 12 9,6 

Total 125 100% 
           Font: elaboració pròpia. 
 
Investigadors més productius període 2010-2020 
 
Per apreciar millor l'autoria dels textos identifiquem els investigadors més actius de l'última 
dècada del 2010 al 2020 (taula 2), en aquest període s'ha generat el 65% de tota la producció 
científica, és a dir, 81 treballs dels 125 comptabilitzats. D'aquesta manera tenim vuit acadèmics, 
quatre homes i quatre dones. Dues treballen a universitats mexicanes (UNAM, Tecnològic de 
Monterrey), un a la Universitat de Barcelona i un altre a un centre de recerca espanyol 
l'Observatori de Mèxic. 
 
Per la seva banda, de les quatre acadèmiques una pertany a la UNAM, una altra al CSIC (Consell 
Superior de Recerca Científica, una treballa a la universitat francesa (ILCEA/CERHIUS, Université 
Stendhal-Grenoble 3) i només una investigadora no apareix adscrita a alguna institució. 
 
          Taula 2. Investigadors amb més treballs publicats periode 2010-2020 

Investigador Llibres Capítols Artícles Tesi 
doctoral 

Total 

Héctor Perea Enríquez 
Centro de Estudios Literarios-UNAM 

3 4 4  11 

José Ramón Santillán Buelna 
Observatorio de México en España 

2 4 3  9 

Rosario Sevilla Soler 
Consejo Superior de investigación Científica 

2 2 2  6 

Alma Paola Trejo 
Universidad Nacional Autónoma de México 

 2 3 1 6 

Joaquín Beltrán Degra 
Universidad de Barcelona 

2  2  4 

Patricia Barea Azcón 
Sin adscripción 

  3 1 4 

Almudena Delgado 
Université Stendhal-Grenoble 

2 1 1  4 

Carlos Solá Ayapez 
Tecnológico de Monterrey 

1 1 2  4 

Total 12 14 20 2 48=60% 
 

      Font: elaboració pròpia. 
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Hi ha una clara característica als investigadors, tots compten amb la publicació de llibres, capítols 
i articles acadèmics i les seves obres s'ubiquen en el marc temporal dels darrers deu anys. 
Aporten 48 treballs, el 60 per cent de la producció total d'aquest període i es comptabilitzen de 
la manera següent: 12 llibres, 14 capítols, 20 articles de recerca i dues tesis doctorals. Aquestes 
dades indiquen que s'ha consolidat un grup d'investigadors tant mexicans com espanyols que 
tenen una producció constant de treballs relacionats amb els estudis mexicans a Espanya. 
 
Com ja assenyalem a la introducció d'aquest informe, és important destacar el treball dels 
investigadors Héctor Perea i Almudena Delgado Barrios, com a pioners dels estudis mexicans a 
Espanya. El primer inicia les seves investigacions el 1995 amb la tesi doctoral “Presència dels 
intel·lectuals mexicans a la premsa espanyola (1914-1936)”, llegida a la Universitat Complutense 
de Madrid i dirigida per Marta Portal Nicolás , aquest treball generaria una important quantitat 
d'estudis subseqüents. Com veiem a la taula anterior, en l'última dècada l'acadèmic mexicà 
continua mantenint una important activitat científica –3 llibres, 4 capítols i 4 articles acadèmics–
. 
Per la seva banda, Almudena Delgado va aconseguir el seu doctorat amb una tesi sobre la imatge 
a Espanya de la Revolució mexicana presentada el 1990 a la Universitat Complutense de Madrid.  
 
En els anys següents va escriure llibres i articles en aquesta mateixa línia. A la taula també 
observem que en el període del 2010-2020 va publicar dos llibres, un capítol i un article de 
recerca sobre estudis relacionats amb la Revolució Mexicana a Espanya. 
 
D'aquesta manera, els treballs d'aquests dos investigadors senten les bases als anys noranta del 
camp acadèmic sobre la presència mexicana en territori espanyol que avui dia tenen més 
rellevància – quantitativament i qualitativament- com podem confirmar amb la lectura d'aquest 
informe de investigació. 
 
El 39,2% dels investigadors pertanyen a universitats espanyoles; el 34,4% a mexicanes. 
 
Les dades recollides al gràfic 8 indiquen que els professors adscrits a universitats espanyoles 
39,2%, és a dir, 49, són més nombroses que els afiliats a universitats mexicanes, 34,4%, són 43. 
La diferència és sis. La suma d'aquests dos grups comptabilitza 73,6%, 92 acadèmics, indiquen 
que la investigació sobre la notorietat de Mèxic a Espanya en el període del 2000 al 2020 és 
realitzada principalment per investigadors dels dos països. 
 
En la distribució de la pertinença dels investigadors notem una petita desigualtat quan analitzem 
la dada dels 17 afiliats a centres espanyols que sumada a la dada dels 49 afiliats a universitats 
espanyoles reflecteix un lleuger predomini dels acadèmics hispans, 66 d'un total de 125 . 
 
És cridanera la dada del 8% de membres d'altres institucions que participen com a coautors de 
treballs on la primera signatura és d'un acadèmic espanyol o mexicà. La dada d'investigadors 
sense adscripció 4% són estudiants que van presentar la seva tesi doctoral i ja no van seguir una 
carrera acadèmica, de la mateixa manera alguns són professionals amb una activitat laboral 
aliena a la universitària. 
 
D'altra banda, les dades indiquen que sobresurten els professors adscrits a institucions 
espanyoles, com ara la Universitat Complutense de Madrid, la Universitat Rey Juan Carlos, la 
Universitat d'Alcalá, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la 
Universitat de la Corunya, la Universitat de València i Universitat de Granada. També apareixen 
acadèmics adscrits a centres com l'Institut ElCano, el Consell Superior d'Investigació Científica 
(CSIC) o l'Observatori de Mèxic, entre d'altres. 
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Pel que fa a les institucions mexicanes destaquen els acadèmics de la Universitat Nacional 
Autònoma de Mèxic, Universitat de Guadalajara, Tecnològic de Monterrey, El Col·legi de Mèxic 
i El Col·legi de la Frontera Nord. 
 
Finalment, els membres d'altres institucions estrangeres, que han publicat o col·laborat en la 
realització de treballs acadèmics, estan vinculats a la Universitat de Buenos Aires, la Universitat 
de Washington, la Universitat Touluse, la Universitat de Leeds o la Universitat de Tampere, 
Finlàndia. 
 
 

 
            Font: elaboració pròpia. 
 
Destaquen els estudis sobre la imatge país i el Mèxic contemporani 
 
Tal com es descriu a l'apartat dedicat a la metodologia, s'han establert quatre àrees relatives a 
l'estudi de la presència mexicana a Espanya. D'acord amb la taula 3, la que compta amb un 
percentatge més gran és la Imatge país amb el 27,2%, segueixen la de Mèxic Contemporani, 
26,4%; després Cultura, 24,8%. i, finalment, Migració, 21,6%. 
 
Les dades assenyalen que no hi ha predomini d´una àrea d´estudi específica, cadascuna ens 
ofereix una primera aproximació quantitativa de les investigacions que es realitzen. Els 34 
treballs sobre la imatge pública del país estan orientades a conèixer la percepció espanyola que 
es té del país asteca, dels presidents i la seva gestió política en els darrers deu anys, però també 
aborden estudis referits a la representació mediàtica de la Revolució Mexicana a la premsa local. 
 
Per la seva banda, els 33 estudis del Mèxic Contemporani expliquen esdeveniments que s'han 
desenvolupat a l'últim segle i que han impactat als dos països (zapatisme, guerra civil) o temes 
sobre diplomàcia, inversions, però vistos des de la mirada espanyola. En canvi, les 27 
investigacions sobre immigració expliquen el perfil de l'immigrant, la seva adaptació i les 
pràctiques socials. També tracten de la política migratòria per incorporar-se a la societat 
d´acollida. 
 
Finalment, els 31 estudis de Cultura descriuen el llegat i la influència cultural mexicana a 
Espanya, en àrees com el cinema, la literatura, la pintura, l'arquitectura i la música. A l'apartat 
següent farem una descripció d'alguns treballs que aborden les principals temàtiques de les 
quatre àrees d'estudi. 

39,2%

34,2%

13,6%

8%
4,8%

Universidades
españolas

Universidades
mexicanas

Centros de
investigación

españoles

Otras
instituciones

Sin adscripción

Gràfic 8. Adscripció institucional
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A la mateixa taula podem observar que les publicacions d'investigacions de les àrees d'estudi als 
quatre lustres han crescut de manera constant en les darreres dues dècades. Sobresurt l'anàlisi 
de la imatge internacional del país i la de la diàspora mexicana a Espanya que ha augmentat de 
forma cridanera a l'últim quinquenni, se'n comptabilitzen 14 i 12, respectivament, quan en el 
cicle 2000-2005 se'n van publicar 4 i 2. 
 
També observem que se segueixen desenvolupant treballs que atenguin els estudis del Mèxic 
Contemporani i la Cultura, ja que per al cicle 2016-2020 apareixen 10 i 9 investigacions per a 
cada àrea. 
 
                    Taula 3. Treballs publicats per àrea d´estudi i cicle 

Cicle Imatge país Mèxic 
Contemporàni 

Cultura Immigració 

2000-2005 4 
3,2 

7 
5,6 

2 
1,6 

2 
1,6 

2006-2010 10 
8% 

8 
6,4% 

6 
4,8% 

5 
4% 

2011-2015 6 
4,8% 

8 
6,4% 

14 
11,2%% 

8 
6.4% 

2016-2020 14 
11,2% 

10 
8% 

9 
7,2% 

12 
9,6% 

 34 
27,2% 

33 
26,4% 

31 
24,8% 

27 
21,6%  

 

        Font: elaboració pròpia. 
 
Estudis sobre la imatge país 
 
Al gràfic 9 s'observa que dels 34 treballs sobre la imatge país, la temàtica presència global en 
comptabilitza 15, en segueixen 10 sobre visió de la Revolució Mexicana a la premsa espanyola, 
5 de la percepció de la política interna mexicana i, finalment, 3 sobre el soft power. 
 
Per donar una perspectiva més gran dels treballs de cada temàtica en descriurem alguns per 
tenir una primera aproximació sobre els continguts de les investigacions. 
 
Els estudis sobre la presència global han analitzat la manera com Mèxic és representat a la 
premsa espanyola els anys recents identificant una visió de país violent i corrupte (Santillán, 
2018a). Altres treballs assenyalen que els mitjans ofereixen una imatge país, classificada en 
quatre àmbits, negativa per a la política nacional i positiva per a economia, política exterior i 
cultura (Santillán i Zuart, 2020). Finalment, hi ha estudis de Mèxic com a exemple de marca-país 
i la seva representació als públics (Gabino-Campos, 2012; Gabino-Campos, 2018). 
 
D'altra banda, els estudis sobre la visió de la Revolució Mexicana analitzen la premsa espanyola 
de l'època per conèixer quina opinió es van formar sobre aquest esdeveniment. Alguns 
investigadors proposen dues perspectives: una de canvi polític, afirmen que els espanyols la 
veuen com un començament del que podia passar a Espanya si no es reformaven les estructures 
socioeconòmiques i una altra visió és una idea de perill per al manteniment de l'ordre social 
(Delgado , 2010; Sevilla, 2010; Beltrán, 2008; 2007; 2004). Altres treballs han estès l´estudi de la 
visió de la Revolució mexicana a la premsa il·lustrada europea (Gautreau, 2011). 
 
Les investigacions sobre la política interna mexicana estan relacionades amb la seva cobertura 
i tractament informatiu als diaris espanyols La Vanguardia, El País i El Mundo. Aquí destaquen 
els informes sobre la gestió del president Enrique Peña Nieto, 2012-2018 (Santillán i Acosta, 
2019) i els dos primers anys del govern de Manuel López Obrador del 2018 al 2020 (Santillán i 
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Pickering, 2020). Els investigadors plantegen que les decisions governamentals en matèria de 
política interna impacten com és percebut el país a l'exterior. Altres estudis en la mateixa línia 
examinen fets concrets com Ayotzinapa o la violació dels drets humans (Santillán, 2015; Taula 
per Méxic, 2012). 
 
Els treballs sobre soft power estudien els cineastes i escriptors mexicans com a principals 
impulsors del poder suau mexicà a Espanya en l'última dècada prenent com a base d'estudi la 
cobertura i valoració a la premsa espanyola (Santillán i Del Orbe, 2020) i la catalana els diaris 
La Vanguardia i El Periódico de Catalunya (Santillán, 2018b). 
 

 
            Font: elaboració pròpia. 
 
Estudis sobre el Mèxic contemporani 
 
Comprèn des de la Revolució Mexicana del 1910 fins a l'actualitat, els estudis sobre diplomàcia, 
que s'emmarca en les relacions bilaterals, són els més abundants (gràfic 10). La major part s'han 
realitzat sobre l'ajuda mexicana -a través de les seves ambaixades i diplomàtics- per protegir 
espanyols que fugien de la Guerra Civil (Solá, 2016; Delgado, 2007; Espasa, 2017; Velázquez, 
2010). En aquest apartat també se situen les investigacions sobre la gestió política mexicana per 
rebre refugiats espanyols a iniciativa del president Lázaro Cárdenas (Carriero, 2009; Ojeda 
Revah, 2002; 2004). 
 
El moviment zapatista que va néixer a Chiapas el 1994 a càrrec d'un grup d'indígenes per lluitar 
contra les polítiques del neoliberalisme també ha estat un tema d'interès per als investigadors 
(Gómez, 2018, 2015; Villar, 2012; Gutiérrez, 2004). 
 
Una altra temàtica explorada són les inversions mexicanes per analitzar la influència dels 
empresaris i la creació de negocis asteques en territori espanyol (Carmona i Pérez, 2011; Lozano, 
2010; Pérez, 2001). De la mateixa manera, s'analitza el cas de Televisa, el principal productor 
audiovisual llatinoamericà que als anys 90 va entrar al mercat espanyol (Hernández, 2001; 
2009). 
 
Finalment, alguns investigadors han examinat temes d'actualitat com el narcotràfic o la violència 
contra els periodistes al país, n'analitzen la cobertura i el tractament informatiu als mitjans 
espanyols (Miranda i Iglesias, A. 2015; Taula per Mèxic, 2019). 
 

15

10

6

3

Presencia Global Rev. Mexicana Política interna Soft power

Gràfic 9. Nombre de temàtiques dels estudis sobre la imatge país 
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             Font: elaboració pròpia. 
 
Estudis sobre immigració 
 
El gràfic 11 assenyala que les indagacions sobre la integració dels immigrants mexicans són les 
més nombroses i estan relacionades amb els processos d'adaptació a la societat espanyola, a 
com es configura i es reconfigura la identitat en el nou espai, el perfil sociodemogràfic, la política 
migratòria i les pràctiques culturals. 
 
Els estudis sobre l'adaptació i les pràctiques socials que comprenen la integració dels 
immigrants, el sentit de pertinença entre el lloc d'origen i el destí (transnacionalisme), i com els 
hàbits culturals contribueixen a construir una identitat a la societat de destí. Alguns d'aquestes 
investigacions sobre la comunitat mexicana han observat el manteniment d'enllaços amb la 
societat d'origen i també la hibridació amb la cultura d'acollida; exemples d'aquest tipus de 
feines són les anàlisis sobre els mexicans a Madrid (Delgado i Lozano, 2007); Maciel, 2018), a 
Barcelona (Plascència, 2020; Ramírez, 2016; Gamiño, 2014), oa Múrcia (López, 2013). 
 
Estudis sobre les polítiques migratòries enfocades principalment a examinar les lleis per 
treballar i residir legalment els immigrants mexicans a Espanya. Destaquen els relacionats amb 
la qualificació acadèmica dels mexicans com una estratègia per venir a estudiar i quedar-se a 
Espanya (Trejo i Martínez, 2019; Trejo i Rodríguez, 2017). També hi ha anàlisis de la política 
d'immigració a nivell europeu i com han estat percebudes per la comunitat mexicana que 
resideix a Espanya (Cruz, 2021). 
 
Les investigacions sobre demografia -característiques dels immigrants que han identificat 
algunes de les qualitats sociodemogràfiques: població qualificada, amb nivells universitaris, una 
mitjana d'edat de 35 anys, de classe mitjana, concentrats a Madrid, Barcelona i València. Més 
dones que homes (Diumenge, 2017; Santillán, 2017; López, 2013; 2015; Esparragoso, 2012). 
 
Un altre tema que s'ha investigat són la creació de pimes dels mexicans residents, principalment 
en negocis relacionats amb la gastronomia (Rodríguez i Pérez, 2015; Camarena i Sanjuán, 2008). 
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Gràfic 10. Nombre de temàtiques dels estudis sobre el Mèxic 
Contemporàneo
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            Font: elaboració pròpia. 
 
Estudis sobre la cultura mexicana 
 
Les principals investigacions tenen relació amb la literatura (gràfic 12). Trobem estudis 
d'escriptors mexicans que van viure a Madrid com Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Martín Luis 
Guzmán, Estimat Nervo i Genaro Estrada, entre d'altres. Així mateix, dels seus testimonis pel seu 
pas a Espanya (Franco, 2014; Perea, 2012; Ramírez, 2010; o de la seva mirada sobre 
esdeveniments històrics com la Guerra Civil (Domínguez, 2020; Bens i Molina, Samper, 2015; 
Pitman, 2012) ;). 
 
També s'han publicat estudis de les obres d'escriptors novohispans com Sor Juan Inés de la Cruz 
(2007) o contemporanis com Jordi Soler (Samper, 2016) vinculant la seva influència a la 
literatura espanyola. 
 
Altres estudis que cal esmentar és la difusió del cinema mexicà durant part de la Guerra Civil 
Espanyola 1933-1948 (Miquel, 2016; Campos, 2016). O la recepció de pel·lícules sobre la 
Revolució mexicana (Miquel, 2015) i un més sobre la cinematografia de l'“Indio” Fernández a 
Espanya (Minerva, 2012). 
 
Finalment, esmentem els treballs sobre la petjada mexicana al cinema espanyol contemporani 
que analitzen films de cineastes com Alejandro González, Guillermo del Toro (Dalton, 2016). 
L'investigador subratlla que els cineastes lliguen a les seves pel·lícules l'experiència mexicana a 
l'espanyola: la Guerra Civil Espanyola a El laberint —cap país va acceptar més refugiats 
republicans que Mèxic i la migració a l'època neoliberal a Biutiful. 
 
Les investigacions sobre pintura aborden la presència de pintors mexicans a terra espanyol com 
Mario Centurión (Fraile, 2014) o l'estudi de les pintures sobre la Verge de Guadalupe com a 
exemple de llegat novohispà a Espanya (Barea, 2008, 2003). En arquitectura sobresurt el treball 
de les influències hispano-mexicanes a Madrid (Morales, 2013, 2015). En música s'inscriu les 
investigacions d'Enid Negrete que destaca el talent dels tenors mexicans que han actuat al Gran 
Teatre del Liceu durant els anys de 1870-2017 (Negrete, 2018; Negrete, 2017). 
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Gràfic 11. Nombre de temátiques dels estudis sobre immigració
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              Font: elaboració pròpia. 
 
Conclusions 
 
Després d'examinar la investigació científica sobre la presència mexicana a sòl espanyol durant 
el període del 2000 al 2020 fem una sèrie de conclusions generals, algunes de les quals poden 
ser una guia per a futurs estudis que aprofundeixin sobre més aspectes com els marcs teòrics i 
metodologies que s'han aplicat als treballs publicats. 
 
En principi observem que hem passat d'unes quantes investigacions, a la dècada de 1990, a un 
camp de recerca concret: la presència mexicana a Espanya, amb més de 100 feines, que té un 
primer període de creixement entre el 2000 i el 2010 i un segon moment de consolidació entre 
2011 i 2020. En aquest sentit, hi ha un progressiu augment quantitatiu de les investigacions en 
els darrers vint anys i sobretot en l'última dècada, en què es publiquen més del cinquanta per 
cent dels estudis, i sobretot en el període del 2016 al 2020, en què apareixen el trenta-sis per 
cent dels treballs. S'observa que la via de publicació principal és a través articles de recerca i 
capítols de llibre. 
 
Per això, considerem que les investigacions de la presència de Mèxic en territori espanyol tenen 
potencial en diferents sentits: a) el nombre de treballs s'ha multiplicat, cosa que dóna peu a la 
consolidació d'un camp d'estudi específic; b) hi ha diferents investigadors a Espanya i Mèxic que 
tenen com a prioritat aquesta línia de recerca, cosa que pot permetre la formació de grups de 
recerca i trobades sobre el tema; c) les quatre àrees d'estudi que hem delimitat per agrupar les 
investigacions mostren un creixement continu, principalment, els estudis relacionats amb la 
imatge país i la diàspora mexicana que han augmentat el doble en els darrers deu anys. 
 
D'aquestes quatre àrees d'estudi que hem delimitat, la majoria de publicacions es concentren 
en els estudis d'imatge-país (27,2%), seguits molt de prop pels estudis del Mèxic contemporani 
(26,4%), després la cultura mexicana (24,8%) i, finalment, les investigacions sobre immigració 
(21,6%). 
 
 
 
 
 
. 
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Gràfic 12. Nombre de temàtiques dels estudis sobre la cultura 
mexicana 
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Com vam poder observar al gruix de l'informe, dins de cada àrea hi ha alguns temes que 
predominen, per exemple, dins de l'àrea “imatge-país” els treballs sobre la presència global se 
centren en l'estudi de la premsa espanyola contemporània i en la imatge internacional que 
projecten de Mèxic, alhora, hi ha diversos estudis que es concentren a analitzar l'impacte en 
l'opinió pública de la Revolució Mexicana als diaris espanyols de l'època. 
 
En els estudis del “Mèxic contemporani”, predominen les investigacions sobre les relacions 
diplomàtiques i sobretot en l'ajuda de les institucions mexicanes als perseguits polítics espanyols 
durant la Guerra Civil; en segon lloc, s'estudien les inversions de mexicans a Espanya i de manera 
marginal el zapatisme i la guerra contra el narco. Pel que fa als estudis de “cultura”, la majoria 
dels treballs aborden la literatura mexicana a terra espanyola, seguida del cinema i de manera 
minoritària la pintura, l'arquitectura i la música. 
 
Per acabar, els estudis de immigració se centren principalment en la integració i les pràctiques 
socials dels mexicans residents, seguits molt de prop pels estudis de les polítiques migratòries i 
en menor mesura pels estudis demogràfics i de petites i mitjanes empreses. Sobre aquests 
punts, per les característiques d'immigrant qualificat que té el mexicà a Espanya, serà un tema 
de gran interès no només pel món de l'acadèmia, sinó també pel govern mexicà i la societat 
receptora. Per tant, s´espera que les investigacions en el tema augmentin i les perspectives i 
enfocaments d´anàlisi també. 
 
Un altre aspecte que podem observar és que hi ha un predomini de les publicacions editades a 
Espanya (79,2%) a tots els mitjans (llibres, articles, tesis, capítols), cosa que també dóna com a 
resultat que els investigadors residents a Espanya produeixin lleugerament més que els que 
laboren a Mèxic. Així mateix, la gran majoria de les investigacions estan realitzades per un autor 
(83,2%), fet que suposa una manca de col·laboració entre acadèmics i afirma la necessitat de 
crear grups de treball i cooperació interinstitucional i internacional entre els diferents 
investigadors del tema. Sobre aquestes dades, podem dir que el tema té més importància a 
Espanya, tot i que encara no aconsegueix la seva plena consolidació; alhora, cal donar a conèixer, 
de manera més àmplia, en territori mexicà, amb l'objectiu d'incentivar la investigació i la 
cooperació acadèmica entre Espanya i Mèxic. 

 
La producció acadèmica que fan dones (48,8%) i homes (51,2%) és pràcticament igualitària, i en 
alguns casos, com en capítols de llibres i tesis doctorals, predomina la participació de les dones. 
Aquesta col·laboració paritària és de celebrar-se, considerant que històricament les 
investigacions cientificosocials han estat dominades principalment per homes, cosa que ens 
indica un canvi cultural important. En aquest àmbit, seria interessant investigar si hi ha 
diferències àmplies entre els temes d'estudi realitzats per “gènere”, o si bé, hi ha interessos 
acadèmics similars entre homes i dones. 
 
Podem constatar que pràcticament totes les investigacions centren les seves indagacions en els 
darrers dos segles, i sobretot al segle XX, hi ha molt pocs treballs sobre els primers anys del 
Mèxic independent i el seu impacte a Espanya i gairebé cap estudi sobre el període de la 
colonització , cosa que ens suposa la necessitat de realitzar investigacions històriques que ens 
permetin rastrejar la gènesi i les primeres presències del mexicà en territori espanyol. 
 
Considerant que hi ha un creixent interès acadèmic per investigar la presència mexicana a 
Espanya, que existeixen a diverses universitats en ambdós països on s'estudia el tema, que hi ha 
un grup d'investigadors que tenen una trajectòria constant de treball al respecte, pensem que 
es consolida un camp de recerca de gran importància, no només acadèmica sinó també cultural, 
social i política, que requereix ser potencialitzat per mitjà de diferents estratègies, per exemple, 
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la creació de mestratges, cursos, càtedres i trobades d'investigadors a banda i banda de l'atlàntic 
, el finançament de projectes de recerca doctoral i postdoctoral a les universitats, l´establiment 
de centres d´estudi i la cooperació interinstitucional. 
 
Els resultats d'aquest informe de recerca són una oportunitat per comprendre i aprofundir en el 
coneixement de Mèxic, els mexicans i el mexicà a Espanya, també sobre els nostres llaços en 
comú que permetin un acostament més gran entre els dos països. Aquest treball acadèmic 
constitueix un esforç en aquest sentit. 
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