




DE L’HOSTILITAT A L’HOSPITALITAT

Miguel González Martín

IntroduccIó ........................................................................................................... 
1. Les fronteres: hostILItat sImbòLIca I hostILItat en accIó .........................
 1.1. Ampliar el focus de la nostra atenció ................................................
 1.2. Fronteres més enllà, més ençà i més endins ......................................
 1.3. Una retòrica que retorç la lògica i construeix hostilitat ....................
 1.4. Fronteres, ¿per a què? ........................................................................
 1.5. Les obrim de bat a bat? ......................................................................
2. construInt hospItaLItat ..................................................................................
 2.1. L’hospitalitat captura la nostra imaginació ........................................
 2.2. L’hospitalitat bíblica, font d’inspiració ............................................. 
 2.3. L’hospitalitat es fa veïnatge: d’“acollir el refugiat”  
 a “parlar amb la teva veïna” .....................................................................
 2.4. Del veïnatge a la ciutadania: l’hospitalitat en el demos .....................
epíLeg .....................................................................................................................
notes ......................................................................................................................
QüestIons per a La refLexIó ...............................................................................

3
4
4
5
8

11
12
16
16
18

 
21
24
27
30
32



Edita Cristianisme i Justícia - Roger de Llúria, 13 - 08010 Barcelona 
Tel. 93 317 23 38 - E-mail: info@fespinal.com - www.cristianismeijusticia.net
Imprimeix: Ediciones Rondas S.L. - Depòsit Legal: B 25372-2015 - ISBN: 978-84-9730-365-1
ISSN: 0214-6495 - ISSN (virtual): 2014-6574

Imprès en paper i cartolina ecològics - Dibuix de la portada: Roger Torres
Traducció del castellà: Jordi Font Barris - Revisió i correcció del text: Ma del Mar Martínez Jaume 
Maquetació: Pilar Rubio Tugas - Novembre 2015

Miguel González Martín és director de la Fundació Social Ignacio Ellacuría i 
coordinador del Servei Jesuïta a Migrants (SJM- Espanya).

Protecció de dades: La Fundació Lluís Espinal li comunica que les seves dades estan registrades a un fitxer 
de nom BDGACIJ, titularitat de la Fundació Lluís Espinal. Només es fan servir per a la gestió del servei que li 
oferim i per mantenir-lo informat de les nostres activitats. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació 
i oposició dirigint-se per escrit a c/ Roger de Llúria 13, 08010 Barcelona.

El Servei Jesuïta a Migrants-Espanya (SJME), que ha inspirat i motivat la 
reflexió d’aquest quadern, és una xarxa d’entitats socials de la Companyia 
de Jesús dedicades a l’acompanyament, el servei i la defensa dels immi-
grants (www.sjme.org).



3

INTRODUCCIÓ

Hostilitat i hospitalitat: tant l’una com l’altra poden marcar la relació amb 
les persones migrants. Aquest quadern reflexiona sobre ambdues acti-
tuds. En primer lloc, parlarem de la idea de frontera, ja que l’actualitat 
de violacions constants dels drets humans a la Frontera Sud ens duu 
a posar-hi la mirada com a realitat que simbolitza i activa l’hostilitat 
cap a les persones migrants; hostilitat que, partint d’aquest punt con-
cret fronterer, es vessa més enllà, més ençà i més endins. Certament, 
podríem haver adoptat un altre símbol d’hostilitat: l’exclusió sanitària 
o els centres d’internament d’estrangers (CIE), per exemple. Creiem 
que la idea de frontera recull i integra en si mateixa els altres símbols, 
tal com intentarem mostrar en aquest quadern. 
Situem la nostra reflexió a la Frontera Sud espanyola, amb alguna 
menció al drama, més ampli i gairebé quotidià, de la Mediterrània. No 
perquè allò que passa a altres llocs sigui menys significatiu. Entenem 
que molt del que aquí es diu és vàlid per al conjunt d’aquestes nafres 
a la pell de la humanitat en què s’han convertit les fronteres. Suggerim 
començar fent l’exercici de contemplar, durant uns minuts i en silenci, 
els mapes amb què periòdicament l’Organització Internacional de les 
Migracions manté el recompte macabre de persones mortes a les fron-
teres del món.1 Parlem d’allò, però des d’aquí.
En segon lloc, ens fixarem en l’hospitalitat com a valor oposat a 
l’hostilitat. En els últims anys aquest concepte ens serveix2 com a ban-
dera sota la qual integrar les diferents dimensions que té el treball a 
favor de les persones migrants: des de l’esfera de la vida quotidiana 
i la proximitat (acompanyar), des de l’àmbit d’allò social (servir, sen-
sibilitzar) i des del punt de vista del que és més públic (defensar). En 
aquesta segona part del quadern, indicarem alguns reptes a què cal 
respondre en aquest treball per a una cultura de l’hospitalitat.
El Servei Jesuïta a Migrants ha consolidat aquests últims anys un ric 
patrimoni de textos i reflexions.3 N’hi ha que tenen un caràcter tècnic: 
són propostes sobre polítiques concretes que descansen en el conei-
xement expert de les lleis; d’altres, en canvi, busquen aprofundir en la 
reflexió, desmuntar tòpics, denunciar profèticament, connectar amb la 
teologia i l’espiritualitat, aportar la construcció d’un discurs alternatiu al 
dominant… El nostre text se situa clarament en aquesta segona cate-
goria. Agraïm l’hospitalitat de la col·lecció “Quaderns” de Cristianisme 
i Justícia i la seva sensibilitat en relació amb aquesta qüestió.4



1.1. Ampliar el focus de la nostra 
atenció
Com podem mirar cap a un altre cos-
tat en relació amb els fets que es van 
produir al Tarajal? Ja fa més d’un any 
de la tragèdia que va tenir-hi lloc. Un 
grup de migrants intentaven accedir 
nedant fins a Ceuta. Aquella acció va 
ser repel·lida per la Guàrdia Civil amb 
material antidisturbis, incloses pilotes 
de goma. Quinze persones joves van 
morir ofegades en l’escomesa. No tots 
els cadàvers han estat identificats. Les 
restes reposen en tombes numerades. 
No s’ha depurat cap responsabilitat po-

lítica, i sembla que les jurídiques tran-
siten per via morta a causa de la paràli-
si de la justícia.5 Les versions oficials 
van estar plenes de contradiccions.6 Es 
va violentar el dret, en basar l’actuació 
en un denominat “concepte operatiu de 
frontera”. 

Així mateix, com podem callar da-
vant de la pràctica quotidiana de les 
“devolucions en calent” i tot l’enfilall 
de vulneracions de drets que compor-
ten? Després de ser qüestionades per 
organismes europeus, per l’advocacia, 
per la justícia, per l’acadèmia, per 
l’Església, per les entitats socials, etc., 

4

1. LES FRONTERES: HOSTILITAT SIMBÒLICA I 
HOSTILITAT EN ACCIÓ

Comencem a escriure aquesta part del text sobre el que està pas-
sant a la Frontera Sud espanyola (Ceuta i Melilla) esperonats per un 
sentiment de contradicció. Per una banda, és tan recurrent la violació 
dels drets humans de les persones que tracten d’arribar a Europa per 
aquests enclavaments que es fa inimaginable no prestar atenció i no 
denunciar aquesta realitat. Fem memòria d’algunes coses.
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el Govern les ha “legalitzat” per la 
porta del darrere. I com podem roman-
dre impassibles davant de la violència 
creixent amb què les forces de segure-
tat marroquines —fent el treball brut 
d’Europa— repel·leixen els salts de la 
tanca o/i desmantellen els campaments 
dels qui esperen la seva oportunitat?7 
Massa dolor per a no recollir-lo, no 
fer-se’n ressò i no mostrar-lo.

Però per altra banda, no podem 
deixar de preguntar-nos si una atenció 
tan intensa a “la tanca” —per dir-ho 
gràficament— no serveix per a refor-
çar una sensació d’emergència que, 
sens dubte, el Govern està molt inte-
ressat a projectar com a caldo de cultiu 
per a l’aplicació de “mesures extraor-
dinàries” i —potser també—, a l’estil 
de les males ONG, per a fer pena a 
Brussel·les i recollir més fons. Clara-
ment, l’emergència que percebem des 
de les entitats socials és de naturalesa 
“humanitària”, ja que el que hi ha en 
joc són els drets humans, mentre que 
el relat governamental —ben reflectit 
i amplificat per determinats mitjans de 
comunicació— se sustenta més aviat a 
transmetre una emergència per “inva-
sió” del territori nacional, que inclou 
xifres inversemblants que posen en el 
mateix sac a qui vol saltar, a qui ho va 
intentar i va desistir-hi, i fins i tot a qui 
va optar per regularitzar-se.8 Tot això 
convenientment amanit d’elements ge-
neradors de por: que si per la tanca en-
tra el virus de l’Ebola; que si l’amenaça 
terrorista; que si les màfies, etc. Una 
por que socialment arrela en un con-
text d’angoixa vital, d’inseguretat i de 
manca d’expectatives provocades per 
la crisi i per les mesures que suposada-
ment han d’alliberar-nos-en. 

Per això, davant de l’atenció selecti-
va i descontextualitzada cap a allò “es-
pectacular” de la tanca o l’embarcació 
atapeïda de gent, nosaltres creiem que 
a la ciutadania preocupada pels drets 
humans li correspon obrir el zoom 
partint d’aquestes realitats concretes. 
Potser d’aquesta manera evitarem con-
tribuir a consolidar el relat que inte-
ressa al poder i en el qual, amb més o 
menys consciència, amb més o menys 
voluntat, també hi participem. 

1.2. Fronteres més enllà,  
més ençà i més endins9

Quines realitats queden excloses quan 
centrem la nostra atenció només en 
aquelles situacions més recognosci-
bles, més fotografiables, més noticia-
bles? Aquesta és una pregunta que no 
hem de deixar de plantejar-nos. El mo-
ment del “salt” i la resposta que s’hi 
dóna formen part d’una realitat més 
àmplia. Tot just és un moment, el més 
visible, de l’entramat “fronterer”, que 
s’estén més enllà (externalització de 
fronteres), més ençà (internalització  
de fronteres) i més en profunditat (inte- 
riorització de la frontera), en autènti-
ques “fronteres invisibles”. I tot això, 
amb el teló de fons d’un context de 
desigualtat creixent entre països i grups 
socials, de conflictes bèl·lics enquis-
tats o de nou encuny, de pràctiques 
massa semblants al saqueig colonial. 

Prestant una mica d’atenció, no és 
difícil adonar-se d’una doble paradoxa. 
En primer lloc, per més que s’hagi 
reforçat i militaritzat el control dels 
punts fronterers, per més que s’hagin 
elevat els murs i les tanques, per més 
concertines amb què els hagin coronat, 
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l’entrada de persones no s’ha aturat. 
S’ha posat més difícil, sens dubte. La 
gent arrisca més. A l’abric d’un major 
control, també han florit els negocis 
dels qui coneixen els camins o tenen 
els recursos i els contactes per a passar. 
S’ha ampliat l’àrea que cal “controlar”, 
perquè es diversifiquen les rutes. És a 
dir, l’enduriment convoca i fa neces-
sari un enduriment més gran, en una 
espiral inesgotable i autojustificativa, 
que sepulta recursos públics i estàn-
dards de drets humans a la mateixa 
fossa. I alhora, en segon lloc, amb una 
mirada àmplia, veiem que les persones 
que accedeixen de manera irregular 
pels punts fronterers són una minoria 
ínfima, una gota en el riu del flux de 
mobilitat humana (d’entrada i de sor-
tida) que testimonien els nostres aero-
ports cada any. Per això, val la pena 
fixar-se no solament en la tanca, sinó, 
com dèiem, en les altres ramificacions 
“frontereres”, aquelles que acostumen 
a quedar invisibilitzades.

1.2.1. Fronteres externalitzades
La frontera espanyola i, per tant, 
l’europea, ja no se situa a Ceuta i Me-
lilla. Comença abans. Mitjançant un 
conjunt d’acords i transaccions, Euro-
pa encarrega a països del nord d’Àfrica 
una part del control dels fluxos i la re-
pressió de la migració en trànsit.10 Tal 
com diuen els documents oficials euro-
peus, es tracta de la “dimensió exterior 
de la política migratòria”, i és un pro-
cediment que involucra països que ni 
tan sols tenen límits territorials amb la 
UE. La col·laboració en tals funcions 
acostuma a establir-se com a condi-
ció perquè aquests països accedeixin a 
fons de cooperació europeus o a tractes 

comercials favorables. Molts d’aquests 
acords (“memoràndums d’entesa”) no 
estan oberts a l’escrutini públic. Les 
tasques subcontractades inclouen el 
control de documentació de migrants 
en trànsit, la construcció de centres de 
detenció o l’execució de deportacions. 
“Treball brut”. Molt sovint se substan-
cien acords de readmissió (els països 
han d’acceptar de tornada aquelles per-
sones que hagin accedit al territori per 
la seva frontera). Paradoxalment, com 
després repetirem, una part d’aquestes 
funcions es finança amb fons de coope-
ració al desenvolupament dedicats, per 
exemple, a formar les forces de segu-
retat en la “lluita contra la immigració 
irregular”, a la compra d’equipaments 
per a la vigilància o al desenvolupa-
ment de patrulles mixtes.

Podem dir que per mitjà d’aquest 
mecanisme d’externalització, Europa 
transfereix la seva hostilitat al migrant 
a països en què la figura del “migrant 
irregular” no ha existit mai. Assumeix 
que tota la migració africana en trànsit 
té Europa com a destinació, ignorant 
així les rutes de migració intraafrica-
na. I una qüestió específicament espi-
nosa des de la nostra perspectiva: fins 
a quin punt es responsabilitza Europa 
dels abusos de drets humans comesos 
en l’exercici d’aquestes funcions “sub-
contractades”? Hi ha un gran espai 
d’ombra jurídica en aquests acords que 
afavoreix la impunitat davant del sofri-
ment infligit a les persones migrants en 
el seu trajecte cap al nord.

1.2.2. Fronteres internalitzades 
Ens referim a la internalització de les 
fronteres quan aquestes es desplacen a 
l’interior del territori estatal. És el cas 
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dels centres de detenció per a estran-
gers que esquitxen la geografia europea 
i nord-africana,11 en què els migrants 
indocumentats són reclosos amb la fi-
nalitat de retornar-los als seus països. 
Així, a Espanya, hi tenim els centres 
d’internament d’estrangers (CIE), dels 
quals n’hi ha vuit al territori. 

Allà s’aplica, ni més ni menys, la 
privació forçosa de llibertat a persones 
que no han comès cap delicte, sinó una 
irregularitat administrativa. Una me-
sura que hauria de ser d’ultima ratio, 
absolutament excepcional i controla-
da judicialment, esdevé molt sovint la 
primera resposta i amb una ratificació 
judicial formal. 

Com mostren els informes de les 
entitats especialitzades,12 les condi-
cions d’internament d’aquests centres 
poden ser extremament dures. Amb 
accés limitat o nul a drets bàsics, com 
la salut o l’assistència lletrada, no és 
estrany que amb freqüència les matei-
xes persones internes presentin denún-
cies en relació amb la insalubritat de 
les condicions que s’hi donen. També 
s’han reportat i documentat casos de 
violència policial o de mort d’interns 
per falta d’atenció mèdica.

Les persones detingudes varien pel 
que fa al seu perfil. Moltes vegades 
són gent amb un gran arrelament al 
país, on hi viuen des de fa anys, ben 
assentades, amb família. Tanmateix, 
no han estat capaces de regularitzar 
la seva situació —en general per fal-
ta de feina “regular”— o els seus per-
misos han expirat i no han pogut ser 
renovats pel fet que s’han quedat a 
l’atur. Altres vegades, sota la categoria 
i el tractament d’immigrant irregular 
s’aglutinen situacions que van des de 

l’explotació sexual fins a la malaltia 
mental, passant per casos de perso-
nes que tindrien dret a alguna forma 
de protecció internacional. Tot aquest 
mostrari de precarietats existencials, 
que exigirien una resposta personalit-
zada, passa inadvertit davant d’aquesta 
maquinària que consagra l’exclusió.

1.2.3. Fronteres interioritzades 
Les fronteres tenen un valor simbòlic 
i performatiu, és a dir, configuren el 
mode en què veiem i “diem” la realitat. 
Els qui les travessen de manera irregu-
lar (o de manera regular amb vigència 
limitada) se les carreguen a l’esquena, 
no se les treuen del damunt. Aquest 
cop en forma de l’estigma social cons-
truït al voltant del migrant “clandestí”, 
“sense papers” o “il·legal”. 

Les persones en situació adminis-
trativa irregular són excloses de deter-
minats drets socials. En el nostre con-
text, n’és un exemple molt clar, tot i 
que no l’únic, l’exclusió sanitària que 
arrenca l’abril de 2012. Evidentment, 
les persones en situació administrati-
va irregular tampoc no poden treba-
llar “regularment”. Tanmateix, n’hi ha 
molts —i especialment moltes— que 
ho fan en l’economia submergida. Això 
ha estat així especialment en èpoques 
en què el mercat de treball ha convo-
cat nombrosa mà d’obra de l’exterior. 
És com si tot l’entramat fronterer del 
qual parlem estigués dissenyat, de fet, 
perquè la inseguretat jurídica i la vul-
nerabilitat social que n’emanen aman-
seixin tot un col·lectiu de treballadores 
i treballadors pobres. 

La por de ser identificat en una ba-
tuda, reclòs en un CIE i deportat en un 
vol exprés actua com un poderós me-
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canisme de disciplina social. Tot i que 
després moltes de les ordres d’expulsió 
no arriben a executar-se, n’hi ha prou 
amb l’existència de l’amenaça. Mol-
ta gent interioritza aquesta por i se’n 
protegeix fent-se invisible socialment. 
Així, l’estigma de la irregularitat no 
tan sols empeny a acceptar condicions 
laborals cada vegada pitjors, sinó que 
dificulta sobre manera la creació de 
vincles i la integració en el cos social. 
La frontera s’ha interioritzat.

1.3. Una retòrica que retorç  
la lògica i construeix hostilitat
A més d’agitar l’espantall de la por i de 
la situació d’emergència, sentim habi-
tualment, per part de portaveus gover-
namentals i en les declaracions inter-
nacionals sobre les migracions, tres o 
quatre argumentacions a les quals val 
la pena mirar amb ull crític. 

1.3.1. No hi ha manera de migrar 
legalment
En primer lloc, apareix la retòrica de 
l’aposta per la immigració regular, da-
vant de la irregular, que genera mol-
tíssim sofriment humà. És difícil no 
estar d’acord amb aquesta formulació 
genèrica. Constitueix una opinió que, 
en dialogar sobre immigració, acut rà-
pidament a la ment i a la boca de molta 
gent de bona voluntat. La seva lògica 
és inapel·lable. El problema ve quan 
ens adonem que a la pràctica la possi-
bilitat que té una persona d’aconseguir 
un visat per a migrar regularment 
s’apropa a zero. Per a la gent africana 
que es posa en marxa, travessa diver-
sos països i el desert, acampa precària-
ment durant mesos i intenta saltar, o 

passar en embarcació o nedant, no hi 
ha manera legal d’entrar a Europa. Per 
tant, una afirmació que en teoria és ca-
paç de concitar el beneplàcit de gaire-
bé tothom esdevé fum en travessar el 
sedàs de la pràctica quotidiana. “Per 
què no ho intentes legalment en comp-
tes de jugar-t’hi la vida?”, sembla que 
diuen les autoritats en to condescen-
dent. Perquè aquesta possibilitat, sen-
zillament, no està disponible. 

Menció especial, dins d’aquesta 
retòrica, mereix el cas de les persones 
que són potencials sol·licitants d’asil, 
perquè fugen de conflictes i persecu-
cions. Una de les vulneracions de la 
legislació nacional i internacional en 
què incorren les anomenades “devo-
lucions en calent” és que impossibilita 
que les persones exerceixin el seu dret 
de la sol·licitud d’asil. “Ja hi poden 
confluir totes les circumstàncies que et 
facin subjecte de protecció internacio-
nal, que si t’enxampo a la tanca, obro 
la porta i t’envio de tornada.” Doncs 
bé, fa uns mesos, el Govern espanyol, 
davant de la crítica d’aquestes pràcti-
ques, va decidir establir dos punts a la 
frontera on es podria sol·licitar l’asil. 
Va ser un moviment que algunes orga-
nitzacions saludem com a positiu, si bé 
advertíem que en cap cas no es podia 
utilitzar l’existència d’aquests punts 
per a seguir justificant —i menys en-
cara incloent en una llei— les devolu-
cions en calent. La nostra por era que 
el Govern digués: “Si vostè té mo-
tius per a sol·licitar l’asil, només cal 
que s’apropi al lloc habilitat a aquest 
efecte, i no ha d’intentar saltar la tan-
ca.” El temps transcorregut ha permès 
confirmar aquesta previsió. La dada 
que després d’uns quants mesos cap 
persona subsahariana no s’ha pogut 
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apropar a aquests llocs (atès que no 
li ho permeten les forces de seguretat 
marroquines, que només hi autoritzen 
l’accés a sirians) no ha estat obstacle 
perquè el Govern utilitzi la retòrica de 
l’existència de possibilitats regulars 
enfront de les irregulars. Però, tampoc 
en aquest cas, no estan disponibles a la 
pràctica.

1.3.2. Les màfies no produeixen la 
migració
El segon gran relat amb què s’intenta 
legitimar les actuacions a les fronteres 
ens parla de la lluita contra les màfies. 
La sensació que un té és que aquí es 
va espatllar la fletxa que uneix causa i 
efecte i es va capgirar completament, 
com una brúixola sota l’efecte d’un 
imant. Les anomenades màfies —seria 
més exacte parlar de gent que fa nego-
ci passant persones per les fronteres i 
connectant-les amb els següents pas-
sadors— no són la causa que hi hagi 
individus que es posin en marxa per 
arribar a Europa. Ho fan com a fruit de 
la seva voluntat, amb tots els condicio-
nants, circumstàncies, incentius, impe-
diments i restriccions que acompanyen 
allò que anomenem llibertat. A la in-
versa, la relació de causalitat es fa més 
plausible. Com afirmàvem abans, com 
més pressió, com més dificultats, més 
negoci per als qui coneixen les rutes i 
tenen els contactes adequats. 

Apuntar a aquesta perversió de la 
lògica en la narrativa oficial no ens 
impedeix en absolut conèixer i denun-
ciar les situacions d’abús, inhumanitat 
i vulneració de la dignitat de les perso-
nes en què aquests negociants incorren 
sovint. No hi ha dubte que, al costat de 
qui vol ajudar honestament el qui tran-

sita, s’hi amunteguen bandades d’aus 
de rapinya disposades a succionar el 
moll de l’os dels migrants, convertits 
en mercaderia i objecte de negoci. I en 
el cas de les dones migrants, aquesta 
situació es veu agreujada, ja que el risc 
que corren de sofrir abusos sexuals —i 
no solament per part dels “passadors”, 
sinó també dels “passats”— les em-
peny molts cops a buscar-se un “marit 
del camí”: un home que, a canvi dels 
seus favors i exclusivitat sexual, la 
“protegirà” de la rapinya dels altres. 
D’altra banda, no tan sols els i les mi-
grants poden ser objecte de vulneració 
dels mínims drets per part dels nego-
ciants. També hi ha gent desesperada o 
necessitada que forma part de l’última 
baula del negoci i que no poques ve-
gades corre el mateix risc que els mi-
grants mateixos. És el cas, per exem-
ple, dels menors que cada vegada més 
sovint són enviats al comandament de 
les embarcacions que parteixen de la 
costa africana a creuar la Mediterrània. 
La seva condició de menors els pot 
estalviar la imputació penal a Europa 
en cas que siguin detinguts. Insistim, 
no obstant això, que el rebuig i la de-
núncia d’aquesta realitat no ens poden 
conduir a considerar les màfies el mo-
tor principal que posa en marxa els tra-
jectes migratoris. 

De nou menció a part mereix aquí 
una realitat diferent i sagnant, com és 
la del tràfic de dones amb finalitats 
d’explotació sexual. En aquest cas, sí 
que es pot parlar de xarxes organitza-
des, de persones retingudes en contra 
de la seva voluntat, sobre les quals 
s’utilitza violència física o psicològica 
(de vegades basada en creences tribals). 
A voltes aquest tràfic de persones per 
a l’explotació es dissimula entre els 
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fluxos de la resta de migrants, de ma-
nera que es fa difícil la seva identifica-
ció. La gent que és al terreny és molt 
conscient de les dificultats d’intervenir 
en aquests casos. Aquí sí que caldria 
una acció molt més decidida enfront 
d’aquestes autèntiques màfies; una 
acció que hauria de ser conscient que 
l’origen d’aquesta pràctica degradant 
cal localitzar-lo allà on es produeix 
la demanda, en la nostra societat, i 
adreçar-s’hi. I ser absolutament impe-
cables en la intervenció per evitar, com 
hem vist en no poques ocasions, una 
doble victimització de les dones ex-
plotades. Primer, es trafica amb elles i 
són venudes com a bestiar i obligades 
a exercir la prostitució a preu fet per a 
pagar els seus deutes. I, segon, malgrat 
els esforços legislatius que es van fent 
en aquesta matèria, no han estat pocs 
els casos en què, quan la policia inter-
vé en un prostíbul, les dones, en comp-
tes de ser considerades víctimes de 
tràfic i tenir la possibilitat d’acollir-se 
a la legislació protectora per a aquestes 
situacions, són posades a disposició de 
la brigada d’estrangeria, on reben una 
ordre d’expulsió o un trasllat al centre 
d’internament d’estrangers (CIE). 

1.3.3. La defensa dels drets no genera 
xenofòbia
En el tercer tipus d’argumentació, ens 
tornem a trobar amb un altre desajus-
tament en la direcció de la causalitat. 
Quan la ciutadania organitzada aixeca 
la veu contra el que considera una po-
lítica injusta de gestió de les fronteres, 
la resposta governamental tendeix a 
carregar-nos a l’esquena la responsa-
bilitat per la xenofòbia que estaríem 
generant en la societat. Sembla que 

la fórmula “immigració + bonisme = 
xenofòbia”13 és la recepta que dissol 
les taques i retorna el blanc a les polí-
tiques en aquest àmbit. És a dir, que si 
assenyalem les vulneracions dels drets 
humans dels migrants el que fem és 
que els nostres veïns i veïnes els tin-
guin més odi. En aquesta argumenta-
ció hi ha, almenys, un element implícit 
inquietant. Sembla que parteix del su-
pòsit que la nostra societat alberga una 
pulsió sàdica cap al dèbil: per a accep-
tar els immigrants, per a no odiar-los, 
resulta que ens agrada que els clavin 
garrotades; que els posin al seu lloc. És 
com si ens diguessin: “Els ho posarem 
complicat perquè vegeu que els trac-
tem dur i no us feu xenòfobs, perquè si 
veieu que els tractem amb les garanties 
que ens demana la llei, no ho podreu 
suportar.” Per cert, i dit de passada, en 
una lògica similar sembla que es basa 
l’exclusió sanitària decretada pel Go-
vern contra les persones migrants en si-
tuació irregular, i rectificada tres anys 
després de manera tímida i parcial. 
Encara hem de veure alguna evidència 
que una expulsió del sistema compor-
tés algun tipus d’estalvi a les arques 
públiques —cosa que per si mateixa 
tampoc no hauria estat un argument 
per a l’exclusió. Tanmateix, sí que 
entenem que aquesta mesura es va fer 
servir per a preparar el clima social da-
vant de la voladura del sistema de salut 
universal que va implicar la reforma. 
No ens vam adonar que deixàvem de 
ser ciutadans i passàvem a ser “asse-
gurats”, perquè això era quelcom que 
afectava els immigrants sense papers, 
els “altres” per antonomàsia. 

Davant d’aquesta lògica, pensem 
que el que alimenta la xenofòbia és pre-
cisament el tractament indigne cap als 
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immigrants per part de les autoritats. 
Amb les seves polítiques excloents, les 
seves pràctiques vulnerants de drets o 
el seu discurs de la por, afavoreixen 
un clima social en què les persones 
migrants són menysvalorades. Mirem 
per un moment Europa i les seves po-
lítiques. La Mediterrània s’ha convertit 
en una gran fossa de cadàvers. El 2014 
el balanç de víctimes fou esgarrifós. 
Més de tres mil persones van morir 
ofegades, o de fred o de set, tractant 
d’arribar per mar a les costes europees. 
Però és que gairebé dues-centes mil 
van ser rescatades gràcies a l’operació 
“Mare Nostrum”, articulada per Itàlia 
amb suport europeu. Fonamentalment, 
les persones rescatades partien en em-
barcació des de Líbia —un estat des-
compost—, provenien de Síria, Eri-
trea, Somàlia… països esquinçats per 
la guerra. Per què és previsible que el 
balanç del 2015 sigui encara més dra-
màtic? L’operació “Mare Nostrum” ha 
estat reemplaçada per l’operació “Tri-
tó”, molt més barata i limitada quant al 
seu abast (30 milles marines des de les 
costes) i quant al nombre i el tipus de 
vaixells de rescat. L’argumentació per 
al canvi d’operatiu discorria per dos 
camins. Per una banda, hi havia la raó 
econòmica; segons sembla, els 9 mi-
lions d’euros mensuals que costava la 
“Mare Nostrum” constitueixen una llo-
sa insuportable. Però, per altra banda, 
s’apel·lava a l’“efecte crida” d’aquesta 
operació, que podia incentivar la gent a 
embarcar-se a la travessia. Sembla que 
la majoria dels governants europeus, a 
l’hora de prendre aquestes decisions 
tan mancades d’humanitat i moralitat 
(estem permetent que nens morin ofe-
gats!), miren de reüll les forces popu-
listes xenòfobes, el suport creixent de 

les quals veuen com una amenaça. I 
volen aplacar la fera donant-li men-
jar! No sense raó, hi ha qui diu que 
el populisme xenòfob celebra la seva 
victòria no tant pel nombre d’escons 
que obté a les eleccions, com perquè 
ha capturat el cor i la ment dels partits 
democràtics.14 I en comptes de fer una 
funció pedagògica amb la ciutadania, 
compren el discurs i la pràctica que, 
al capdavall, fa més fort el monstre. 
Per això, sostenim que la sordesa i la 
ceguesa davant del drama de les fron-
teres, lluny d’apaivagar una societat 
suposadament xenòfoba —com se’ns 
vol fer creure— actua com a manxa 
sobre les brases de la por i l’egoisme 
que alberguen els nostres cors perso-
nals i la nostra ànima col·lectiva. És la 
construcció de l’hostilitat.

1.4. Fronteres, per a què?
Al cap i a la fi, les preguntes emer-
geixen gairebé espontàniament: per a 
què serveixen les fronteres?; per a què 
un desplegament així, que, incapaç de 
complir el que promet, deixa alhora un 
regueró de sofriment humà injustifica-
ble al costat? Algunes respostes que es 
van perfilant15 ens ajuden, com dèiem 
abans, a fer més gran l’angle de visió. 

En primer lloc, semblaria que la im-
portància dels murs “no resideix tant 
en la seva dubtosa eficiència com en 
la seva ostentosa visibilitat”. Estaríem, 
per tant, davant d’una funció simbòli-
ca, gairebé teatral, d’una sobirania es-
tatal en crisi galopant. “Els nous murs 
marquen els límits, existents o desitjats, 
dels estats nació, però no arriben a cons-
tituir-se en fortaleses contra exèrcits in-
vasors, i ni tan sols en manifestacions 



de la sobirania nacional. Més aviat con-
sagren la mateixa corrupció fronterera 
que voldrien impedir i representen, de 
manera teatral, una sobirania que ha en-
trat en una crisi irreversible.”16

Aquesta tesi, que emfatitza com 
n’és, d’important, mantenir l’“apa-
rença” de control més que el control 
en si, que quedaria fora de l’abast i de 
les possibilitats dels estats, troba el seu 
complement en les idees que sorgeixen 
de la investigació de Hein de Haas. 
Realment, les polítiques de control mi-
gratori són molt poc eficaces per a les 
seves finalitats declarades. Redueixen 
de manera molt limitada els fluxos i, 
a més, tenen efectes col·laterals que 
no solament no compensen aquesta 
reducció, sinó que les fan directament 
contraproduents per a les seves finali-
tats: la recerca de rutes alternatives, el 
sorgiment de les màfies, l’empenta que 
dóna a les sortides el coneixement de 
les restriccions en embrió o les dificul-
tats per al retorn que generen.

I més enllà de si es pot o si es vol de 
veritat controlar el flux migratori, aquí 
considerem crucials les conseqüències 
humanes de com es duu a terme aques-
ta política, sigui “teatre” o no. Perquè, 
a més dels drets trepitjats a peu de tan-
ca, el fet que la funció dels murs sigui 
simbòlica no ha de conduir-nos a pen-
sar que no tenen efecte en la realitat, 
ja que ajuden a configurar-la. Com 
vèiem abans, tenen un efecte perfor-
matiu: assenyalen qui queda dins i qui 
queda fora de la comunitat política; 
qui gaudeix de l’estatus de ciutadania i 
qui no. Contribueixen, juntament amb 
la resta de l’aparell d’estrangeria, a la 
construcció de la categoria “irregular”, 
a l’exclusió del “no-ciutadà”.
12

1.5. Les obrim de bat a bat?
I, aleshores, què en fem, de les fron-
teres? Les obrim de bat a bat? També 
acostuma a ser aquesta una qüestió 
amb què es confronta qualsevol críti-
ca de la gestió fronterera dels nostres 
dies, molt sovint amb ànim de donar 
per tancada la conversa amb qui apun-
ta a les limitacions del model actual. 
Almenys, nosaltres considerem que 
aquesta és una qüestió en què val la 
pena aturar-se, sobre la qual cal re-
flexionar i compartir dubtes i perple-
xitats. Molts cops està plantejada amb 
honestedat i bona voluntat. No creiem 
que es pugui dir el mateix d’altres in-
tents dialèctics. Recentment, el mi-
nistre de l’Interior va desafiar els qui 
qüestionaven la seva gestió de la fron-
tera a acollir a casa seva un d’aquests 
immigrants.17 Són unes paraules que, a 
part de situar el nivell de la deliberació 
pública a l’altura del Sálvame, ignoren 
i menyspreen la tasca d’hospitalitat i 
acollida de milers de persones i orga-
nitzacions, les direccions de les quals 
són ben conegudes al Ministeri.

Per una banda, no hi ha dubte que 
jurídicament els estats tenen el dret i 
el deure, com a part de la seva sobira-
nia, de controlar-ne les fronteres (mal-
grat que, com hem assenyalat, aques-
ta acció té un component important 
d’“aparença de control” en un context 
en què la idea tradicional de sobirania 
fa aigües). Però per altra banda, aquest 
exercici ha de conduir-se d’acord amb 
la legislació i amb respecte dels drets 
humans.  I en aquest punt, en vista de 
les pràctiques, se’ns comencen a en-
cendre els llums d’alarma. En altres 
llocs hem advocat per un “control de-
mocràtic de les fronteres”, és a dir, per 
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aquell control que compleix els estàn-
dards de drets humans. Això inclou la 
necessitat d’exigir i garantir també els 
mateixos requisits a aquells països als 
quals, com vèiem abans, hem “subcon-
tractat” o externalitzat la frontera.

I això és tot? Certament, no és poc. 
Aspirar al fet que a la Frontera Sud es 
restableixi l’estat de dret —al fet que 
es compleixi la llei!— pot semblar 
poc ambiciós, una qüestió de mínims. 
I, tanmateix, hem de seguir vigilants 
perquè una situació tan elemental es 
produeixi.

1.5.1. Legitimitat? Més enllà de 
l’statu quo
Però és cert que necessitem posar els 
llums llargs; ampliar el zoom, com dè-
iem al principi; assenyalar un horitzó 
utòpic que vagi més enllà del neces-
sari compliment de la llei i se situï en 
perspectiva de justícia social inter-
nacional. Exigir el compliment de la 
llei no pot implicar que donem per bo 
l’statu quo internacional; la distribució 
grollerament injusta de la riquesa; els 
interessos que, per activa o per passi-
va, hi ha rere determinats conflictes… 
La pregunta radical és si les fronteres 
tenen alguna legitimitat en un món en 
què néixer a un costat o a un altre de 
la ratlla significa —en el millor dels 
casos— una bretxa abismal d’oportu-
nitats per a desenvolupar el projecte 
de vida considerat valuós, i —en el 
pitjor— la possibilitat o la impossi-
bilitat mateixes de desenvolupar-ne 
cap. Honestament, qui escriu aquestes 
línies creu que no, mirat des de la pers-
pectiva de la nostra tradició cristiana, 
entre els principis més profundament 
arrelats de la qual es troben el del destí 

universal dels béns i el del dret de tots 
els éssers humans a la vida.

Quan reflexionem sobre moltes 
qüestions socials, i especialment so-
bre la immigració, partim de la dada 
inqüestionada i inqüestionable de les 
fronteres. Sembla que aquests cons-
tructes socials i històrics que són les 
fronteres territorials sempre hi han es-
tat, i hem muntat tota la nostra reflexió 
sobre allò que és just partint d’aquest 
supòsit tàcit del “nacionalisme meto-
dològic”. Tanmateix, creiem que una 
mirada universalista ha de qüestionar 
aquesta assumpció, tot i que, com asse-
nyala Kymlicka, fa l’efecte que gairebé 
ningú no està disposat a fer-ho, perquè 
sembla massa irreal.18 Precisament, 
aquest autor fa una exploració des del 
liberalisme igualitarista tractant de tro-
bar una justificació moral a la delimita-
ció fronterera, un fenomen amb tantes 
i tan greus repercussions humanes. Al 
final del seu trajecte, després de trobar 
arguments per a admetre formes limi-
tades de l’ús de fronteres per a protegir 
béns culturals, topa amb la qüestió més 
complicada de superar: la distribució 
de la riquesa. Com es pot justificar la 
reserva dels recursos d’un país19 per 
al gaudi exclusiu dels seus ciutadans, 
quan el benestar de totes i cadascuna 
de les persones importa igual? L’única 
manera seria un compromís ferm i real 
per a assegurar a tothom un nivell de 
vida digne en el seu país de naixement. 
Si els països rics es neguessin a aques-
ta distribució de la riquesa, “perdrien 
per aquest motiu el dret a dificultar 
l’entrada a les seves fronteres, ja que 
des del punt de vista igualitarista, no és 
permissible restringir l’admissió quan 
aquesta es limita per a acaparar recur-
sos” (pàg. 78).
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1.5.2. Ajudar per a què “no vinguin”?
Considerem suggeridora aquesta vin-
culació entre la legitimitat de les fron-
teres i el compromís cap a la redistri-
bució internacional de la riquesa. Si 
analitzem el cas espanyol, crida l’aten-
ció l’ensorrament que aquests últims 
anys ha patit l’ajuda oficial al desen-
volupament, que en l’actualitat se situa 
en un magre 0,17% del PIB, després 
d’haver experimentat una reducció del 
62% en els darrers cinc anys. Altres pa-
ïsos també en dificultats econòmiques, 
com Portugal, no s’han apropat ni de 
lluny a l’escabetxada espanyola.20 A 
això s’afegeix que una part no menys-
preable dels fons de cooperació que 
es destinen a l’Àfrica occidental són 
utilitzats… per a reforçar els controls 
fronterers!21 D’altra banda, el compro-
mís amb la redistribució de la riquesa 
d’un país no es pot mesurar únicament 
per les seves polítiques de cooperació. 
Cal incloure-hi moltes altres coses: 
polítiques comercials, financeres, de 
control de transnacionals, de venda 
d’armament, de gestió del canvi cli-
màtic… i també la política migratòria 
mateixa, que és una eina poderosa de 
lluita contra la pobresa. Això vol dir 
que una política mesquina i restrictiva 
en matèria migratòria erosiona la seva 
pròpia legitimitat.

A vegades davant de tanta comple-
xitat, dolor i impotència ens aferrem a 
l’afirmació “per a evitar que vinguin 
cal ajudar-los als seus propis països”. 
La veritat albergada en aquesta afirma-
ció és que, efectivament, totes les per-
sones i tots els països tenen el dret al 
desenvolupament, a viure dignament i 
a no veure’s forçats a fugir per poder 
desplegar el projecte de vida que con-

sideren valuós. Però, alhora, aquesta 
afirmació sembla suggerir que l’obli-
gació de redistribució internacional de 
la riquesa neix principalment i única-
ment del seu possible valor instrumen-
tal, en aquest cas en relació amb les 
migracions. D’altra banda, cal fer com-
patible el dret al desenvolupament en el 
propi lloc de naixement amb el dret que 
assisteix a tothom a migrar lliurement, 
independentment que hi hagi o no l’op-
ció de no fer-ho. I, finalment, aques-
ta afirmació ha de ser creuada amb 
l’evidència empírica, que assenyala 
de manera força consistent la idea que 
l’increment en els nivells de desenvolu-
pament dels països, lluny de mitigar els 
moviments de persones a l’exterior, els 
animen.22 No en va, com s’acostuma a 
dir, l’equipatge que menys pesa a l’ho-
ra de viatjar és l’educació, i juntament 
amb aquesta, la xarxa de contactes (el 
capital social que s’atresora com a xar-
xa de suport, en destí), per no menci-
onar la inversió en el viatge mateix. I 
aquests recursos no estan precisament a 
l’abast dels més pobres. 

1.5.3. Què fer “mentrestant”?
Amb la mirada i els passos encaminats 
decididament cap a l’horitzó utòpic 
de la justícia internacional, treballem 
en el dia a dia i amb tanta gent, acom-
panyant, servint i defensant les perso-
nes d’aquest costat i de l’altre de les 
diferents fronteres visibles i invisibles 
que hem assenyalat. Una reclamació 
bàsica, com apuntàvem, és la del com-
pliment de la legalitat en matèria d’es-
trangeria i asil, que entenem que ara 
per ara no està garantit. 

Una segona línia d’acció és el tre-
ball per a transformar el marc legal.23 
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Ens sembla que, més enllà dels desen-
volupaments tècnics pertinents, les 
paraules de l’arquebisbe de Tànger, 
Santiago Agrelo,24 a la pregunta sobre 
si és possible dissuadir els qui busquen 
una vida millor perquè romanguin als 
seus països, aporten, en la seva bre-
vetat i profunditat, una síntesi de per 
on podrien anar encaminades algunes 
d’aquestes reformes. Respon l’arque-
bisbe a aquesta qüestió: 

No es pot. Res no hi ha més perillós 
que un somni, res més poderós que 
una esperança. L’expressió ‘tanques 
impermeables’ mai no descriurà el que 
són les tanques, sinó els riscos cada ve-
gada més grans que hauran d’assumir 
els somiadors per a assolir allò que so-
mien. L’única dissuasió factible seria 
el coneixement de la realitat, coneixe-

ment que es faria possible, raonable i 
pràctic si, en comptes d’acorralar els 
emigrants en camins de mort, se’ls do-
nés l’ocasió d’entrar normalment als 
països, l’ocasió de veure, l’ocasió de 
quedar-s’hi si hi troben quelcom millor 
d’allò que tenen, o de retornar sense 
humiliació si allò que han vist no és el 
que esperaven veure. Però, contra tota 
racionalitat, se’ls obliga a gastar el que 
tenen; a arriscar la salut, la dignitat, la 
integritat física, la vida; a posar sobre 
la taula tant sofriment que ja no podran 
mai tornar enrere sense llançar als gos-
sos la pròpia vida.

I, com a tercera línia, cal proposar 
una alternativa axiològica i eticopolí-
tica a l’hostilitat. Això és l’hospitali- 
tat, a la qual dediquem el segon bloc 
d’aquest escrit.
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veure amb obrir-se a l’estrany i fer-
lo part del nostre món; especialment 
quan aquest estrany és, a més, vulne-
rable. Hospitalitat és fer més ampli 
el “nosaltres” que pronunciem. És 
l’acollida d’aquell diferent de mi. Però 
no es tracta d’una acollida qualsevol: 
és una “bona acollida”. De segur te-
nim l’experiència de saber, i sobretot 
de sentir, si som o no benvinguts en un 
espai. En la “bona acollida”, qui arriba 
no és merament tolerat, sinó celebrat. 
No és solament atès, sinó cuidat i com-
plimentat. No hi troba només aliment i 
llit, sinó empatia i escolta. No hi ha asi-
metria en l’encontre, sinó reciprocitat. 
Quan parteix, no torna tot a la “norma-
litat”, sinó que quelcom ha canviat en 
la identitat d’ambdues parts: l’amfitrió 
i l’hoste. Una qüestió martelleja el fons 
de la consciència: qui va acollir a qui?

2.1. L’hospitalitat captura la 
nostra imaginació

Alguna cosa té l’hospitalitat que cap-
tura el nostre ànim. Es tracta, sens 
dubte, d’un concepte carregat de con-
notacions i significats; ens evoca i 
ens convoca; ens ressona al cor i ens 
encamina a l’acció. Potser en això ra-
dica la seva poderosa vis atractiva: la 
senzillesa aparent del gest d’acollida 
que encarna i desferma dinamismes 
personals, relacionals i polítics de llarg 
recorregut. Avançarem tres elements 
que intenten recollir el contingut de la 
idea d’hospitalitat, la raó del fort eco 
que troba al nostre interior, personal 
i comunitari, i la seva virtualitat per a 
orientar pràctiques socials i polítiques.

En primer lloc, l’hospitalitat25 és 
obrir les portes de casa nostra. Té a 

2. CONSTRUINT HOSPITALITAT

Com apuntàvem en la “Introducció” a aquest quadern, en el revers 
de les pràctiques polítiques d’hostilitat cap a les persones migrants hi 
trobem la idea, les pràctiques i les polítiques d’hospitalitat. 
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—d’una família o una comunitat— re-
sulta un acte polític”, que pot tenir com 
a efecte des del canvi del sentit del vot 
de l’amfitrió fins a la reactivació d’una 
tradició nacional (es refereix a França) 
“perduda en els meandres de les de-
cisions de polítiques migratòries”.28 
Aquesta qüestió ens remet al fet de 
com els valors personals s’estenen 
a l’esfera comunitària i cívica, i des 
d’allà informen l’adopció de polítiques 
concretes. O dit d’una altra manera, 
com determinades polítiques troben 
un sòl fèrtil on arrelar en societats amb 
certs valors. Alguns valors fan viables 
certes polítiques i legislacions. I, vi-
ceversa, certes legislacions promouen 
determinats valors i en desincentiven 
d’altres. 

Aquesta relació és complexa i dia-
lèctica, com suggeríem unes pàgines 
més amunt, i ens dóna peu a abordar 
la dimensió pública de l’hospitalitat. 
Leonardo Boff, en l’obra ja citada, es 
refereix a l’“hospitalitat incondicio-
nal” i a l’“hospitalitat condicional”. La 
primera ve a ser l’ideal d’hospitalitat, 
que es pot produir en l’àmbit per-
sonal i comunitari, i “ha d’ajudar a 
elaborar bones lleis i a inspirar polí-
tiques públiques generoses que facin 
viable l’acollida de l’estranger, de 
l’immigrant, del refugiat i del dife-
rent”. La segona —la “condicional”— 
ve a ser l’hospitalitat mitjançada per 
lleis i institucions —com a política pú-
blica, que en diríem—, i “té necessitat 
de l’hospitalitat incondicional per a no 
caure en el burocratisme i no perdre 
l’esperit d’obertura, essencial a tota 
acollida” (pàg. 90 i seg.).

En definitiva, l’hospitalitat presen-
ta una naturalesa expansiva i inclusiva. 

En segon lloc, creiem que hi ha 
quelcom profundament humà que vi- 
bra quan parlem d’hospitalitat. L’hospi- 
talitat connecta amb experiències molt 
profundes de l’ésser humà, com a es-
pècie i com a individus. Leonardo Boff 
afirma que “l’acollida treu a la llum 
l’estructura bàsica de l’ésser humà 
[…], existim perquè d’alguna manera 
hem estat acollits”26. Hem estat aco-
llits per la Terra, pel corrent de Vida,  
per la naturalesa, pels nostres pares, per  
la societat. L’acollida, doncs, ens cons- 
titueix. L’hospitalitat connecta amb 
la nostra condició d’éssers depen-
dents, vulnerables i necessitats de cu-
ra. Potser, abans que res, som això. El 
filòsof basc Daniel Innerarity assenya-
la que “davant dels ideals d’una vida 
assegurada contra tot risc […] la idea 
d’hospitalitat ens recorda quelcom pe-
culiar de la nostra condició: la nostra 
existència trencadissa i fràgil, neces-
sitada i dependent de coses que no 
estan a la nostra absoluta disposició, 
exposada a la fortuna. Per això patim 
penalitats, necessitem els altres, bus-
quem el seu reconeixement, aprovació 
o amistat”.27

En tercer lloc, l’hospitalitat no és so- 
lament un valor privat, sinó que es des-
plega i es verifica en l’esfera pública. 
En els seus orígens històrics, com veu-
rem, l’hospitalitat, a part d’un valor i 
una pràctica, és un deure, fins i tot le-
gal. Encara que això hagi canviat, no 
hi ha dubte que podem parlar de “polí-
tiques” d’hospitalitat. En aquest àmbit 
fem nostra la lliçó del feminisme que 
diu que “allò privat és polític”. Com 
assenyala Jean-Marie Carrière, actual 
director del JRS Europe, “en les con-
dicions actuals, una iniciativa privada 
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l’hospitalitat, i per a això ens demana-
rem quines implicacions té passar de 
l’hospitalitat “a casa” a l’hospitalitat 
al demos. Perquè, com ens recorden 
diversos pensadors, “existir és existir 
políticament”.

2.2. L’hospitalitat bíblica, font 
d’inspiració
Queda fora de l’abast d’aquest qua-
dern i de la capacitat de qui això escriu 
oferir quelcom més que unes pinzella-
des sobre l’aclaparadora presència de 
l’hospitalitat i la figura del migrant en 
els textos bíblics, en la reflexió teolò-
gica, en el magisteri i en el pensament 
social cristià.31 La pretensió d’aquest 
apartat és molt més modesta. Es trac-
ta de treure el nas a uns pocs relats 
bíblics —de l’Antic i del Nou Testa-
ment— i mostrar tant la centralitat teo-
lògica de l’hospitalitat com diversos 
dels seus trets, que avui ens segueixen 
interpel·lant i demanant a crits que els 
fem realitat. Ens centrarem aquí en 
quatre trets de l’hospitalitat “bíblica” 
dels quals avui en dia podem aprendre. 

2.2.1. L’acollida al foraster ens 
connecta amb el transcendent: fer lloc 
per a l’altre és fer lloc per a l’“Altre”
Una part important del que aprenem a 
la Bíblia sobre l’hospitalitat no és pa-
trimoni exclusiu de la tradició judeo-
cristiana, sinó que hi és molt present 
també en civilitzacions antigues. Po-
bles viatgers com el grec comparteixen 
amb el seminòmada jueu el fet de sa-
cralitzar la figura de l’estranger. Així 
succeeix, per exemple, a L’Odissea, 
d’Homer, o en el mite de Filemó i Bau-

Es va obrint a diferents esferes: neix 
en l’àmbit personal, va madurant en 
el terreny comunitari i social, i asso-
leix la seva plenitud quan fecunda les 
polítiques públiques. García Roca ho 
expressa amb claredat i bellesa: “per 
a ser ciutadans s’ha d’exercir el veï-
natge, i per a ser veïns, s’ha d’exercir 
l’hospitalitat”.29 Les esferes polítiques, 
comunitàries/relacionals i personals 
s’entrellacen.

Aquesta dinàmica d’entrellaçament 
d’esferes guiarà les pàgines següents. 
En primer lloc, si, com assenyala Ha-
bermas, “tot l’entramat d’institucions 
polítiques i jurídiques de les nostres 
societats s’assenta sobre ciments mo-
rals, i són aquests ciments prepolí-
tics”30 amb un component normatiu 
fort, hem d’explorar tals fonaments. 
En el nostre context, aquests pilars es-
tan erigits sobre una amalgama en què 
conflueixen les mitologies grecoro-
manes i indoeuropees amb la tradició 
bíblica i el pensament filosòfic, des de 
Plató i Kant fins a Lévinas i Derrida. 
La nostra mirada s’aturarà particular-
ment en la tradició cristiana. En aquest 
primer punt, buscarem caracteritzar 
l’hospitalitat des de les narracions i els 
mites que funden la nostra tradició. 

En segon lloc, analitzarem com 
aquesta hospitalitat exercida en l’esfera 
comunitària es torna veïnatge i les im-
plicacions d’aquest procés. Ens pre-
guntarem per alguns “dissolvents” 
d’aquests llaços comunitaris (desigual-
tat, desinformació) i explorarem fins 
a quin punt es verifica la “hipòtesi del 
contacte” (la versió acadèmica de la dita 
popular castellana “l’afecte és fer-se”). 

En tercer lloc, abordarem la di-
mensió més pròpiament política de 
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cis. No deixen de tenir un cert aire de 
família, per una banda, la idea que els 
déus —sota la disfressa d’estrangers 
necessitats— recompensen els humans 
hospitalaris i, per l’altra, la recompen-
sa de salvació en el judici final (Mt 
25,31-46) a qui aculli l’estranger.

L’escena sota els arbres de Mambré 
que relata el capítol 18 del Gènesi és 
potser el primer relat bíblic en què apa-
reix l’hospitalitat com a quelcom cen-
tral. Abraham —pare dels creients— 
està assegut al costat de la seva tenda 
en el moment més calorós del dia quan 
albira tres homes. En comptes de sos-
pitar d’ells o amagar-se, surt corrent, 
es postra als seus peus i tant ell com la 
seva esposa, Sara, comencen a servir-
los. Aigua per a refrescar-se; pa, un 
vedell tendre i gras, mató i llet per a 
alimentar-se. Abraham hi ha reconegut 
Jahvè. Per cert, Déu no apareix sol, 
sinó acompanyat del que s’interpreta 
com dos àngels ¿Potser s’endevina una 
incipient al·lusió al Déu-comunitat tri-
nitària, dinamisme d’unitat en la diver-
sitat? L’acollida ens duu a l’encontre 
amb la divinitat. Deixar caure les bar- 
reres davant dels altres ens condueix a 
una experiència de transcendència. El 
descentrament d’un mateix ens endin-
sa en el misteri. En la segona part de 
la història ens espera un regal que re-
vela allò crucial del gest d’acollida: és 
justament aquest acte d’hospitalitat el 
que possibilitarà que el poble d’Israel 
tingui futur, ja que Déu no se’n va 
sense abans prometre un plançó a Sa-
ra i Abraham, que són ja vells. No és 
exagerat dir, per tant, que l’hospitalitat 
constitueix el poble de creients.

I si del “principi” (Gènesi) saltem al 
“final” (el judici de l’Evangeli de Ma-

teu), hi trobem el mateix fil: el valor 
teològic de l’hospitalitat. Però aquí de 
manera contundent i com a criteri de-
finitiu de salvació: “[…] era foraster, i 
em vau acollir; […] ¿Quan et vam veu-
re foraster, i et vam acollir?; […] tot 
allò que fèieu a un d’aquests germans 
meus més petits, m’ho fèieu a mi”. Per 
tant, acollir el necessitat és acollir el 
mateix Jesús. I no acollir el necessitat 
és rebutjar-lo. Així doncs, per als cris-
tians i cristianes el gest d’acollida no 
comporta únicament repetir una praxi 
característica del Jesús històric, sinó 
que en aquest text apreciem la identi-
ficació de Jesús amb el migrant fins a 
un grau màxim. Des de la fe, l’acollida 
hospitalària de l’estranger és un gest 
amb el mateix Jesús. 

2.2.2. Obrir-nos a l’estrany canvia 
la nostra manera de veure el món i 
d’entendre’ns nosaltres mateixos
Hi ha alguns relats evangèlics que mos-
tren amb claredat que qui obre les por-
tes de casa seva i del seu cor a l’estrany 
no es queda igual; és transformat. El re-
lat del camí d’Emmaús (Lc 24,13 i seg.) 
ens n’ofereix un bell exemple. Els dei-
xebles transiten abatuts, avergonyits, en 
fugida, després de l’execució de Jesús. 
En la seva marxa, se’ls uneix un nou 
viatger que inquireix les causes del seu 
desànim. Bé podien haver callat i seguir 
el camí en silenci i capcots. Però opten 
per obrir-se a l’estrany. Permeten que 
penetri en els seus cors atribolats. Li 
expliquen el seu relat, la seva versió 
dels fets. Es fan vulnerables davant 
del desconegut. I aquest els sorprèn 
amb una reinterpretació de la història. 
Els ofereix una lectura diferent sobre 
el que ells mateixos han estat i han vis-
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cut. L’estrany canvia el punt de vista 
de tots dos i els encén el cor. L’hospi-
talitat, doncs, ens transforma “el relat”. 
És clar que el desconegut és el Senyor, 
a qui conviden a passar la nit amb ells 
i al qual reconeixen quan parteix el pa, 
tot just abans d’esvair-se.

Hi ha molts altres episodis narrats 
pels Evangelis en què el Jesús itinerant 
rep hospitalitat de la gent, alhora que 
la practica amb els seus amfitrions, 
el cor dels quals surt reconfortat. Je-
sús duu a la casa que l’acull amistat, 
consol i salut. Conversa amb els qui 
l’habiten sobre el sentit de la vida i 
de l’existència. Amplia el cercle del 
“nosaltres”, reconeixent els qui són 
considerats com “dels altres”. Practica 
el “diàleg intercultural”. És la història 
de Zaqueu. Són els llaços forjats a ca- 
sa de Llàtzer, Marta i Maria. És el re-
coneixement de la dona siriofenícia, a 
la comarca de Tir, i de la samaritana 
al pou de Sicar… Aquests episodis ens 
porten el sabor de l’horitzontalitat i 
l’aroma de la reciprocitat. Ens parlen 
del dinamisme de donar i rebre que es 
produeix entre l’amfitrió i la persona 
acollida, desdibuixant la claredat dels 
seus límits.

2.2.3. Gestos d’hospitalitat32

Com indica José Carlos Bermejo, 
l’acollida i l’hospitalitat li entren a 
l’hoste pels sentits. Hi ha una acollida 
que té a veure amb el llenguatge que 
emprem envers el qui arriba; hi ha tam-
bé una acollida espacial, al lloc, i final-
ment, hi ha una acollida al cor.33 Els 
relats bíblics d’hospitalitat contenen 
una gran riquesa de detalls, actituds i 
símbols que reflecteixen aquesta con-
sideració envers la persona acollida. 

Són gestos d’amor, cura i tendresa que 
simbolitzen la benvinguda total, des 
d’aquesta perspectiva triple.

En primer lloc, hem de parlar d’un 
llenguatge no verbal fàcilment com-
prensible a qui arriba: la inclinació en 
reverència. En alguns passatges de la 
Bíblia, l’hoste és rebut amb grans mos-
tres d’agraïment i de veneració: rebre 
de genolls, inclinant el cos fins a tocar 
amb el cap a terra, besar els peus o les 
vestidures, etc. (Gn 18,2-3; Mt 18,26; 
Ac 10,25). El bes és un altre dels sím-
bols de l’acollida personal. Quan Jesús 
va ser convidat a casa per un fariseu, 
entre les conductes que aquell li “blas-
ma” a aquest, per contrast amb les de 
la pecadora, hi ha el fet de no haver-lo 
rebut amb un bes (Lc 7,44-45). 

Quant a l’espai, podem entendre la 
invitació a descalçar-se com a expres-
sió d’entrar a la teva pròpia casa, fins i 
tot en un terreny sagrat. Això, a més, va 
acompanyat del gest de rentar els peus 
al convidat, acció que amb Jesús ad-
quirirà una profunda ressonància teo- 
lògica. La unció amb oli al convidat és 
un altre dels costums d’acollida, i ser-
veix no solament per a suavitzar la pell 
de qui arriba, sinó també per a impreg-
nar l’estança amb una olor agradable. 

Finalment, l’acollida en el cor té 
a veure amb la capacitat d’escolta i 
d’empatia amb l’hoste, qui se sent en 
terreny emocionalment segur, no sot-
mès a prejudicis ni judicis. I l’acollida 
en el cor és recíproca; aporta horitzon-
talitat. Esmentàvem abans els episodis 
de Jesús en què el consol entra a la casa 
hospitalària juntament amb ell, l’hos-
te. En l’espai d’acollida es genera un 
clima de gratuïtat, un diàleg sincer. La 
persona a qui s’acull aporta temes i ai-
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refugiades que fugen de Síria o Eritrea, 
i que s’ofeguen a la Mediterrània. Per a 
elles, l’hospitalitat és també qüestió de 
vida o mort. Per cert, l’hospitalitat amb 
els refugiats és així mateix, abans que 
res, llei internacional, malgrat que el 
seu compliment estigui mitjançat per 
la voluntat dels estats, que es demostra 
raquítica. Això no obstant, en aquest 
cas l’apel·lació a la història no fa 
sinó augmentar el nostre sentiment de 
vergonya i escàndol envers allò que 
està passant.35

2.3. L’hospitalitat es fa veïnatge: 
d’“acollir el refugiat” a “parlar 
amb la teva veïna”
Si l’hospitalitat amb les persones re-
fugiades ja és llei, per què no funcio-
na? Segurament hi concorren diversos 
factors. En aquest apartat ens volem 
aturar a revisar el substrat social que 
precedeix l’acord legal, sense el qual 
aquest pot ser “paper mullat”. Sens 
dubte, tal humus favorable ha de fer-
mentar en les relacions properes, les 
que es produeixen al barri, a la comu-
nitat, en la convivència quotidiana. És 
a dir, allà on ens sentim veïns i veïnes. 
L’hospitalitat, en traspassar la porta de 
la casa que acull, es converteix en ve-
ïnatge. Aquest es pasta a partir de vin-
cles socials de confiança i suport mutu, 
i fermenta en dinàmiques compartides 
de participació i deliberació. Passa ai-
xò als nostres barris? És difícil donar 
una resposta general. Aquesta és una 
esfera en què es van impulsant nom-
broses experiències,36 en la conscièn-
cia de com n’és, de crucial, fomentar 
llaços comunitaris i de veïnatge. Es 
tracta d’un treball autèntic de “micro-
política del contacte i l’encontre”.

res nous, perspectives diferents des de 
les quals es pot mirar la vida.

2.2.4. L’hospitalitat i l’acollida tenen 
caràcter normatiu
En la Bíblia, i en altres tradicions de 
l’antiguitat, també hi és present el ca-
ràcter normatiu de l’hospitalitat. Així 
s’observa en nombrosos preceptes 
que, escampats al llarg del Pentateuc, 
Jahvè adreça al poble d’Israel i als 
seus líders. Una formulació contun-
dent la trobem al Levític 19,34: “[…] 
considereu-lo [un immigrant] com un 
nadiu, com un de vosaltres. Estima’l 
com a tu mateix, que també vosaltres 
vau ser immigrants en el país d’Egip-
te.” A Nombres 35,15, Jahvè ordena a 
Moisès que fundi sis ciutats d’asil per a 
“tot israelita, tot immigrant o qualsevol 
que visqui entre vosaltres”. És interes-
sant fer ressaltar com la font d’aquesta 
normativitat radica en l’experiència 
mateixa del poble israelita, en la seva 
pròpia condició originària d’estranger 
en terra hostil. Això ens ensenya el 
potencial de recordar el nostre passat, 
personal i col·lectiu, com a font de 
pautes de comportament amb qui viu 
una situació per la qual hem passat. 

L’acollida com a norma ens re-
met a un mode incipient de relació 
entre els pobles i de manteniment de 
la pau entre aquests quan no existien 
tractats internacionals. Sonia Ada-
mes34 insisteix que, en el desert i amb 
mitjans precaris de transport, l’hospi-
talitat és una qüestió de vida o mort. 
L’hospitalitat està inscrita a foc com 
un valor social i com una norma en 
els codis de comportaments del poble. 
És difícil no veure el paral·lelisme 
amb la situació actual de les persones 



En un important estudi de fa uns 
anys —quan la fisonomia i el paisatge 
humà dels nostres barris consolidava 
el seu canvi, producte de la immigra-
ció—, les investigadores Carmen Gon-
zález i Berta Álvarez37 constataven les 
dificultats experimentades per veïns i 
veïnes de diferents procedències per a 
establir llaços de sociabilitat. Els autòc-
tons enyoren els llaços del passat i les 
persones migrants, els que van deixar 
enrere. “Ambdós indiquen que el trac-
te amb els veïns es redueix sovint a la 
salutació” (pàg. 166). Els immigrants 
—desvela la investigació— substitu-
eixen aquesta falta de sociabilitat amb 
una densificació dels vincles i les xar-
xes amb els nacionals del seu país, la 
qual cosa, al seu torn, desperta recels 
entre les persones autòctones. Malgrat 
aquesta realitat d’escassa trama rela-
cional intercultural, despunta alguna 
intuïció sobre la importància de les 
relacions properes: els uns i els altres 
posen de manifest el contrast entre les 
opinions abstractes sobre els col·lec-
tius (estereotipades i negatives) i l’opi-
nió que es formen sobre les persones 
concretes amb les quals entaulen rela-
ció, molt més positives o “normals”. 

2.3.1. L’afecte és fer-se
Sembla, per tant, que l’increment de 
la diversitat en els nostres barris pro-
dueix un debilitament de les interacci-
ons socials i de la trama comunitària 
—o, si més no, que aquests dos factors 
coincideixen. Almenys en un primer 
moment, de canvi ràpid als barris. Des 
de les ciències socials s’ha analitzat 
amb profusió i en diferents contextos 
els efectes que l’augment de la diversi-
tat produeix sobre el capital social, és 
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a dir, sobre la densitat dels llaços de 
confiança.38

Hi ha tres mirades o resultats pos-
sibles. En primer lloc, la “hipòtesi del 
contacte” indica que la diversitat aca-
ba reforçant la solidaritat social. En 
la mesura en què ens relacionem més 
sovint amb persones que no són del 
nostre grup, anem superant els dubtes i 
ignoràncies inicials que puguem tenir, 
i sorgeix la confiança. En segon lloc, i 
enfront d’aquesta hipòtesi, se situen els 
qui defensen la “teoria del conflicte”, 
que suggereix que la diversitat fomen-
ta la desconfiança extragrupal, alhora 
que incrementa els llaços intragrupals. 
I finalment, hi ha els qui observen 
l’“efecte tortuga”: l’increment de la di-
versitat no és que desencadeni la divi-
sió intragrupal i extragrupal, sinó que 
dilueix els llaços comunitaris de tots, 
cosa que genera desafecció i aïllament 
social. És a dir, tots es retreuen en la 
seva closca, s’abandona allò públic, i 
fins i tot els llaços amb el propi grup 
pateixen corrosió. 

Aleshores, ¿el tracte afavoreix 
l’afecte, ens apropa més als “nostres” 
i ens allunya dels “altres”, o ens aïlla a 
tots igual? Les conclusions a les quals 
arriben els científics socials en el nos-
tre context apunten que, efectivament, 
el tracte acaba fent l’afecte (és a dir, ve-
rifiquen la hipòtesi del contacte) sem-
pre que es donin algunes condicions de 
contorn. Una d’aquestes condicions, 
sense cap mena de dubte, són uns mí-
nims d’igualtat socioeconòmica. La 
desigualtat actua com a dissolvent dels 
llaços socials abans i per damunt de 
les diferències culturals. De vegades, 
tendim a sobreestimar la importància 
d’aquestes últimes, quan l’esquerda 
real que ens allunya és la produïda per 
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panyades de polítiques concretes que 
les emmarquin i potenciïn. O, almenys, 
cal que tals iniciatives no sofreixin po-
lítiques hostils que ofeguin la llavor de 
fraternitat que alberguen.

2.3.2. Veïnatge i “dir bé”
El veïnatge comença quan reconei-
xem l’altre diferent com a part d’un 
nosaltres, amb capacitat per a cons-
truir quelcom distint d’allò que tenim. 
Aquest reconeixement és el contra-
ri del menyspreu, que fa inviable el 
vincle social. L’hostilitat de les lleis 
alimenta —i al seu torn retroalimen-
ta— l’hostilitat social. Trencar aquesta 
espiral demana, en primer lloc, que es-
tablim tallafocs per a evitar la propaga-
ció de maledicències sobre els nostres 
veïns i veïnes.

En aquests últims anys, la nostra 
experiència personal constata una co-
sa que també desvelen diferents es-
tudis d’opinió: la consideració cap a 
les persones migrants s’ha endurit, 
i l’atribució a aquestes de diferents 
comportaments no ha fet altra cosa 
que créixer. “Abusen del sistema de 
prestacions”, “baixen el nivell de les 
escoles”, “amb tal cultura o tal religió 
és impossible que s’integrin”, etc. Les 
imatges estereotipades, els prejudicis 
i les badomies sobre les persones im-
migrants troben un ampli eco en molts 
sectors de la societat.

Com assenyalàvem més amunt, 
recollint l’experiència de convivència 
en barris, la relació personal concreta 
ajuda a qüestionar les opinions abs-
tractes sobre un col·lectiu. Tanma-
teix, considerem que la propagació 
i la instal·lació d’aquestes imatges 
sobre les persones immigrants contri-

les desigualtats estructurals. Allà on hi 
ha polítiques socials universalistes, és 
més difícil que es desdibuixin els vin-
cles socials. I allà on el neoliberalisme 
campa en llibertat amb menor resistèn-
cia, les virtuts cíviques i el sentiment 
de comunitat s’ensorren. 

Una altra de les condicions que 
afavoreix el sorgiment de densitat 
relacional en espais de diversitat és 
l’existència de projectes, iniciatives i 
objectius compartits a escala comuni-
tària. L’alegria de fer junts i juntes, en 
nom d’un objectiu compartit, exerceix 
d’argamassa social. Totes les iniciati-
ves participatives, deliberatives, ce-
lebratives, reivindicatives que, amb 
mirada inclusiva, puguem llançar i 
animar ajudaran a construir aquest veï-
natge que reclamem.

No menys important és que els 
espais urbans facilitin l’encontre del 
veïnatge divers. De la mateixa manera 
que abans parlàvem d’una “hospitalitat 
espacial” (el lloc mateix ens dóna o no 
la benvinguda), en l’àmbit comunitari 
hem de preguntar-nos si els espais de 
barri estan construïts per a fomentar 
l’encontre o l’aïllament, i veure quins 
d’aquests espais hem de recuperar per 
a la convivència i com ho hem de fer. 

Si ens hi fixem bé, en els punts an-
teriors apareix la connexió que anem 
esmentant entre l’esfera social i la de 
les polítiques públiques. Si abans as-
senyalàvem com els valors viscuts so-
cialment fan de condició de possibilitat 
de determinades polítiques, ara subrat-
llem l’altre camí que les connecta. Les 
iniciatives comunitàries d’encontre i 
convivència —que neixen de la cons-
ciència ciutadana i de la recerca de 
l’“amistat cívica”— han d’anar acom-
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estendre’s. Quan tot convida a callar, 
exercir de veïns és prendre’ns la mo-
lèstia de sembrar el dubte amb una 
pregunta, de suscitar la curiositat dels 
nostres interlocutors, de narrar una 
experiència positiva de convivència, 
d’utilitzar l’humor per a qüestionar… 
sempre des del respecte i l’escolta a 
les emocions latents (por, angoixa, in-
seguretat, etc.) que hi pugui haver al 
darrere.

Hi ha qui ha volgut veure en aquest 
combat contra les zones d’aquiescència 
una dictadura d’allò “políticament cor- 
recte”. Alguns dirigents es jacten de 
posar en paraules el que “la gent pensa 
i no s’atreveix a dir”. Anar de díscols 
i incorrectes és una postura que pot 
atreure vots o opinions favorables, o 
netejar imatges malparades per altres 
assumptes. Davant d’això, ens pot aju-
dar recuperar la idea de Todorov sobre 
allò “políticament abjecte”.41 El políti-
cament correcte pot ser un error, però 
no converteix en veritat el suposada-
ment “incorrecte”, que, a més, pot ser 
abjecte políticament.

2.4. Del veïnatge a la ciutadania: 
l’hospitalitat en el demos
Quan succeeixen episodis com els que 
assenyalàvem en l’apartat anterior 
(responsables institucionals que donen 
pàbul a maledicències sobre un grup 
de veïns i veïnes), se sol apuntar al fet 
que els qui són objecte de les diatribes 
manquen de poder per a defensar-se. I 
aquí rau el moll de l’os de la qüestió 
sobre com fer de les persones immi-
grants membres plens de la comunitat 
política, amb veu i vot, amb igualtat 
plena de drets, també polítics. És a dir, 

bueixen a ampliar la distància que ens 
manté acomodats entre “els nostres”. 
Entorpeixen el descobriment de la 
nostra humanitat comuna i dels valors 
col·lectius sobre els quals edificar una 
nova societat d’hospitalitat i inclusió. 

Amb això sol ja n’hi ha prou per a 
treballar decididament per aturar tals 
rumors.39 Cal desterrar-los per pas-
sar de la coexistència a la convivèn-
cia. Aquest racisme difós o de baixa 
intensitat, és cert, no necessàriament 
ha de desembocar en comportaments 
discriminatoris concrets. Tanmateix, 
de vegades l’estereotip (àmbit cog-
nitiu), transmutat en prejudici (àmbit 
emocional), arriba al terreny conduc-
tual. Aquest lliscament pel pendent 
del menyspreu pot acabar en actes 
concrets de discriminació quan es dó-
na un context que ho afavoreix: aquell 
en què qui actua se sent legitimat per 
a fer-ho, per factors polítics, socials o 
històrics. Entre aquests, un de parti-
cular rellevància és el fet que les au-
toritats, o altres prescriptors socials 
d’opinió, avalin, i fins i tot alimentin, 
aquests climes d’opinió contra les per-
sones immigrants. En tal ambient enra-
rit i amb la convivència crispada, no és 
difícil que sorgeixin episodis concrets 
de racisme, com ara agressions o hu-
miliacions públiques.40 Alguns autors 
denominen “zones d’aquiescència” 
aquestes àrees grises en què es legiti-
men i s’estenen els discursos i les pràc-
tiques xenòfobes. 

Exercir el veïnatge significa tam-
bé posar dics de contenció a aques-
tes zones d’aquiescència, començant 
per la nostra xarxa propera, familiar i 
comunitària, on les badomies troben 
el caldo de cultiu per a reproduir-se i 
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espanyol, la política de regulació de 
fluxos ha anat històricament lligada a 
les necessitats del mercat de treball, 
sota una concepció instrumental de la 
immigració. La idea de fons és que 
la persona migrant és una treballado-
ra invitada, que, finalitzada la seva 
aportació a les necessitats del mercat 
espanyol, tornarà per on ha vingut (o, 
si no, se l’expulsarà). Per això les po-
lítiques d’integració han tendit a donar 
primacia a aspectes relacionats amb la 
inserció en el mercat laboral i l’accés 
a d’altres drets socials, més que a la 
inclusió en la comunitat política. Com 
assenyala Javier de Lucas, el “contrac-
te d’estrangeria” és aliè al “contracte 
de ciutadania”.42

Per això la següent “frontera” o es-
fera d’expansió de l’hospitalitat ha de 
ser la qüestió del sentiment de perti-
nença a la comunitat política mitjançant 
la instauració de la capacitat d’influir i 
codecidir en els temes que ens afec-
ten a tots. Es tracta, en definitiva, de 
plantejar amb seriositat la participació 
política dels immigrants. Perquè avui, 
l’ampliació del cercle de la ciutadania 
troba un últim reducte a abraçar en les 
persones immigrants, que de fet són 
excloses de la capacitat d’elegir els re-
presentants als llocs on viuen, treballen, 
contribueixen i creen societat. Es tracta, 
segons el nostre parer, d’una anomalia 
democràtica de primer ordre. És evi-
dent que la participació, com vèiem en 
l’apartat anterior, no es pot reduir al dret 
de vot. Hi ha un marge ampli de treball 
participatiu en allò local; d’impuls de 
l’associacionisme; de presència en l’àm- 
bit laboral; de compromís a les esco-
les, les esglésies, etc. I també és evi-
dent que la preocupació per l’accés a la 
feina, als serveis i a les prestacions de 

com passar del vincle personal i social 
al vincle polític; del sentiment de per-
tinença al barri al sentiment de perti-
nença a la polis.

Com apuntàvem al principi, els va-
lors, les pràctiques i les lleis d’hospitalitat 
neixen principalment referits a viatgers, 
és a dir, a persones en trànsit, tot i que 
també hem vist preceptes antics sobre 
el tracte a l’“estranger” que s’estableix. 
Avui, la realitat global de la mobilitat hu-
mana presenta rostres molt diversos. Hi 
ha diferents tipus de projectes migrato-
ris: desplaçaments forçosos o voluntaris, 
de major o menor durada, de circularitat, 
de reemigració, de pertinença simultània 
a diversos espais (transnacionalisme). Es 
tracta de projectes que van evolucionant 
i mutant amb les trajectòries vitals dels 
individus. Aquí ens referirem a aquelles 
persones que s’estableixen amb voluntat 
i projecte a llarg termini (independent- 
ment que després això pugui variar per 
les circumstàncies que sigui). 

Quan es parla d’immigració, s’acos- 
tumen a distingir dos tipus de polítiques: 
per una banda, aquelles que regulen els 
fluxos migratoris i les possibilitats i les 
condicions d’accés al país, i per l’altra, 
aquelles que s’ocupen de la integració 
o incorporació de les persones migrants 
a la societat receptora. Pot semblar que 
ambdues polítiques estan desconnecta-
des o que són independents. Fins i tot 
la seva dependència orgànica se situa 
en ministeris diferents i en àmbits ad-
ministratius diferents. Tanmateix, totes 
dues estan més connectades del que pot 
semblar a simple vista.

Segons com s’estableixin les con-
dicions d’accés al territori, la política 
d’integració s’orientarà o subratllarà 
uns aspectes o uns altres. En el cas 
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la plena possibilitat de sufragi actiu i 
passiu dels estrangers residents. Cal-
dria que aquesta modificació prengués 
com a principi bàsic la desvinculació 
de la condició ciutadana respecte de 
la nacionalitat per a lligar-la a la idea 
de residència. Mentrestant, cal fer ús 
del marge legal existent, per petit que 
sigui. Així es podrà començar a inver-
tir la tendència a la infrarepresenta-
ció política de les persones residents 
d’origen estranger, amb la consegüent 
dificultat per a fer valer les seves veus i 
els seus interessos —també diversos— 
en l’esfera pública. 

l’estat social és un aspecte clau, perquè, 
òbviament, hi ha unes bases materials 
mínimes que suporten la condició ciu-
tadana. 

Tanmateix, la participació política i 
electoral sol estar absent del treball per 
a la integració. És cert que en el nostre 
entorn hi ha limitacions legals impor-
tants, començant per l’article 13.2 de 
la Constitució espanyola, que condi-
ciona la participació a l’existència de 
tractats internacionals sota el principi 
de reciprocitat. Es tracta, sens dub-
te, d’un marc legal insuficient, que 
s’hauria de modificar per a obrir-se a 
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No és que les línies precedents estiguin 
subjectes als vaivens de cada moment. 
Som dels qui creiem que aquesta cri-
si, gestada en els darrers anys davant 
d’unes autoritats passives/agressives i 
una major o menor indiferència de les 
opinions públiques europees, ens ajuda 
a posar alguns accents a les reflexions 
esbossades prèviament.

En aquestes línies, voldríem oferir 
unes reflexions finals, que en part sin-
tetitzin i en part deixin obert el camí 
per a aprofundir en les qüestions plan-
tejades.

Les fronteres s’han convertit en 
un indret de dolor i de mort. Les po-
lítiques que els estats posen en marxa 
per a la seva protecció condueixen 
massa sovint a la vulneració dels drets 

humans. Per això, en primer lloc, hem 
d’exigir que qualsevol mesura de regu-
lació de la circulació de les persones 
sigui compatible amb els drets humans 
i estigui sotmesa al control legal, ju-
dicial i polític que sigui efectiu. Però, 
en segon lloc, no podem obviar el fet 
que les fronteres avui en dia serveixen 
per al manteniment d’un ordre global 
injust. Desafiar aquest ordre implica 
qüestionar-les; no donar-les com una 
dada inamovible de la realitat (mai no 
ho han estat!), sinó atrevir-nos a col-
locar un interrogant sobre la seva le-
gitimitat. Al servei de la protecció de 
què s’erigeixen les fronteres? Allò que 
protegeixen i com ho fan tenen algu-
na connexió? (Si no volem arribar tan 
lluny, perquè ho considerem irrealista 

EPÍLEG

El procés de producció d’un quadern com aquest fa que qui l’escriu es 
vegi superat per l’actualitat. Afortunadament, també permet que tin-
gui un cert marge de reacció. Obríem el nostre text sobresaltats pel 
menyspreu als drets humans a la Frontera Sud espanyola i el tan-
càvem indignats, estupefactes, gairebé incrèduls, davant de la dimen-
sió de la crisi de refugiats a les portes d’Europa durant l’estiu del 2015. 
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últimament sembla oblidat en un racó 
fosc del traster de les coses en desús, no 
ha deixat mai de resplendir —sempre 
serè, humil i petit— en nombroses 
pràctiques de persones i comunitats que 
obren casa seva i el seu cor a l’estranger. 
Algunes, encoratjades des de les arrels 
de la fe i des de la saviesa dels textos 
sagrats de les tradicions religioses; unes 
altres, des de la consciència cívica i el 
millor de la tradició humanista i solidària; 
moltes, des d’ambdues vessants. I totes, 
entrellaçades en la defensa de l’altre 
vulnerable. En moments tan dramàtics 
com els viscuts aquests darrers temps, 
aquesta resplendor es torna fulgor, quan 
nombroses persones, grups i institucions 
opten per no “posar-se de perfil” i fan 
un pas de responsabilitat i civisme. 

Rescatem ara algunes pistes que 
hem anat apuntant en el quadern per 
actualitzar la tradició de l’hospitalitat 
i ajudar a fer que aquest valor avui 
contribueixi de manera significativa. 
En primer lloc, considerem necessari 
connectar amb la nostra condició d’és-
sers vulnerables i necessitats de cures. 
Per descomptat, com a individus, fu-
gint de l’hybris, que ens fa incapaços 
d’adonar-nos que necessitem l’altre, 
els altres, per a viure. També com a so-
cietats i nacions, col·lectivament. Això 
implica, entre d’altres coses, mirar la 
nostra història. Si en algun lloc s’ha 
conegut la necessitat de sortir fugint 
de la fam, de la intolerància religiosa, 
de la guerra i les represàlies, de la falta 
d’oportunitat… ha estat a Europa. “El 
meu pare va ser un arameu errant que 
va baixar a Egipte”… i “la meva mare, 
una camperola empobrida que va arri-
bar a la ciutat a buscar feina”… i “el 
meu avi, un exiliat polític”…

o poc pràctic, un enfocament utilitaris-
ta també donaria molt de joc.)

Juntament amb l’enduriment de les 
polítiques de control de fronteres, ens 
trobem amb la construcció de l’hostili-
tat cap al migrant per mitjà de discur-
sos públics i de pràctiques que estig-
matitzen i que es retroalimenten. No 
cal posar-ne molts exemples, perquè 
en els darrers mesos hem hagut de sen-
tir un rosari de despropòsits per part de 
les autoritats, que ens han tingut recor-
rent amunt i avall el camí que va de 
la vergonya profunda a la indignació. 
Afortunadament, també hem assistit a 
una resposta social de signe favorable 
a l’acollida i la solidaritat, que en part 
pot contribuir al fet que canviïn de-
terminades polítiques. En els propers 
temps venidors comprovarem fins a 
quin punt ha calat l’àcid corrosiu de 
determinats relats hostils i com l’antí-
dot activat facilita una alternativa sos-
tenible. 

Potser la crisi de persones refugia-
des actual, amb la gravetat intrínseca 
i la necessitat d’acció decidida que 
presenta, ens ajuda a caure en el fet 
que la mobilitat de persones, i no so-
lament per la guerra, seguirà marcant 
el futur de la vella Europa. I que tenim 
la urgència imperiosa de replantejar 
els valors, els principis i les polítiques 
que afecten aquesta realitat. En aquest 
context, hem de recórrer a tots els re-
cursos morals i axiològics disponibles, 
ja que el repte és enorme, i el replega-
ment defensiu de societats i autoritats 
d’aquests últims anys pel que fa a les 
migracions no ha estat petit.

És aquí on emergeix i troba el seu 
lloc la tradició de l’hospitalitat. Aquest 
és un valor humà i social que, tot i que 
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En segon lloc, hem de subratllar 
l’aspecte de l’hospitalitat quant a valor 
o virtut que s’expressa en allò públic per 
mitjà de lleis i institucions. Les pràcti-
ques personals i comunitàries són el 
substrat sobre el qual s’ha de construir 
política pública. Ens hem de preguntar 
com s’ha de fer el pont entre les unes 
i les altres per a trencar el hiat que vol 
desconnectar les iniciatives personals 
i socials de les responsabilitats públi-
ques. Hem assenyalat més amunt una 
dinàmica expansiva de l’hospitalitat, a 
casa, al barri i a la comunitat política 

que hem d’animar. Entesa així, l’hospi-
talitat dissol fronteres.

Concloem amb una coneguda lle-
genda nativa americana que aquests 
dies em venia a la memòria tot sovint. 
Una àvia li explica al seu nét que a l’in-
terior de cada persona dos llops lliuren 
una lluita permanent: un és el llop 
de l’egoisme, la insolidaritat, l’odi, 
l’agressió… l’hostilitat; l’altre repre-
senta la compassió, la solidaritat, l’ale-
gria, la cura… l’hospitalitat. “I quin 
dels dos guanya, àvia?”, pregunta el 
nét. “El que tu alimentis, amor meu.”
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de nuestro barrio un lugar habitable. Manual 
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QÜESTIONS PER A LA REFLEXIÓ

 1. En el quadern es parla de fronteres exteriors, fronteres interiors i fronte-
res internalitzades. T’havies adonat d’aquesta naturalesa de la frontera? 
En quins aspectes de la teva realitat propera es manifesten les “fronteres 
invisibles”?

 2. Dels arguments que el quadern assenyala com a creadors d’hostilitat cap 
a les persones migrants, quin et sembla més comú en el teu entorn? Quin 
et sembla més discutible o matisable?

 3. El quadern apunta que les fronteres territorials protegeixen un ordre glo-
bal injust. T’imagines un món sense fronteres? El consideres viable i/o 
desitjable? En quins termes i condicions?

 4. Fes memòria d’alguna experiència de donar o rebre hospitalitat. Què re-
cordes? Com va ser? Encaixa amb algunes de les característiques que 
aquí es descriuen? Vas sentir la teva persona transformada d’alguna ma-
nera?

 5. Com podem fer que el nostre barri, centre educatiu, comunitat, associa-
ció… sigui un lloc presidit per l’hospitalitat?

 6. Creus que el valor de l’hospitalitat pot nodrir algunes legislacions i/o ins-
titucions?
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