
pedeix el certificat de le-
galitat, perquè l’impor-
tant és, com deia no fa 
gaire El Roto, que «els 
immigrants s’ofeguin a 
les seves costes».
 S’ha dit, i amb raó, que 
l’emigració és el princi-
pal problema polític del 
nostre temps. Les masses 
itinerants d’éssers hu-
mans que fugen de la mi-
sèria poden desestabilit-
zar països, zones geogrà-
fiques i fins i tot l’ordre 
econòmic mundial. Pels 
analistes més assenyats, 
la migració és un proble-
ma que ens concerneix a 
tots i només és resoluble 
emmarcant-lo en una es-
tratègia de justícia glo-
bal que, de moment, no-
més existeix en la ment 
d’alguns, pocs, grans teò-
rics. La justícia global no 
cap en el maletí de la troi-
ca de torn (formada per 
homes de negre que repre-
senten els interessos de les grans en-
titats financeres del món). Té a veu-
re, més aviat, amb polítiques eco-
nòmiques que es fan càrrec de les 
desigualtats existents tenint en 
compte que hi ha una relació causal 
entre la riquesa dels rics i la pobre-
sa dels pobres. Mentre arriba aques-
ta solució, haurem d’aplicar-nos al 
que és urgent: col·locar els que han 
aconseguit refugiar-se en terres eu-
ropees i impedir que vinguin emi-
grants buscant feina.
 El que ens és comú als europeus 
és que no els volem. Els més extre-
mistes han fet de la xenofòbia ban-
dera per sobreviure políticament, 
difonent tòpics tòxics com que aca-

Entre l’hospitalitat i l’hostilitat
La majoria d’europeus no tenen clar per què s’ha de donar la mà a la immigració extracomunitària

D
e «tombes en l’aire» va 
parlar el poeta Paul Ce-
lan referint-se als mili-
ons de jueus gasejats i 
reduïts a fum als forns 

crematoris; ara tenim el Mediterra-
ni convertit en un immens cemen-
tiri per a éssers humans que fugen 
de la fam o de les guerres. Europa 
no troba terra per als morts perquè 
no sap què fer-ne dels vius. Al pas 
que anem, fins a 30.000 podrien 
ofegar-se aquest any. De moment 
tenim 20.000 refugiats a l’espera de 
destí, però no hi ha manera de po-
sar-se d’acord en els criteris de re-
partiment. Als espanyols ens en to-
carien uns 1.600 i hauríem d’elevar 
la quota de demandants d’asil, del 
0,9% al 9,1%. Però Espanya no hi es-
tà d’acord. Haurien de valorar-se 
més, diu el Govern, l’atur i sobretot 
els esforços fets en el passat, quan el 
destí era Espanya i va fer falta espa-
vilar-se gairebé sense comptar amb 
els altres.

MEntrE discutim sobre els cri-
teris del repartiment dels que ja són 
aquí –quants per PIB, per població, 
per atur i per deures complerts–, cal 
mobilitzar-se per impedir que sur-
tin de terres africanes. L’ideal seria 
que governs del nord d’Àfrica cons-
truïssin grans camps de concen-
tració per retenir-los. Això va fun-
cionar en el passat, però els amics 
d’abans, com Gaddafi o Burguiba, ja 
no hi són. Se sospesa la idea de bom-
bardejar vaixells pirates si l’ONU ex-

paren les ajudes públiques, ens ro-
ben la feina, sobrecarreguen els 
ambulatoris o degraden l’ense-
nyament. Això, els més extremis-
tes, perquè la majoria de nosaltres 
no té clar per què s’ha de ser hospi-
talari. I aquest és el problema: que 
l’hospitalitat resulti estranya a la 
nostra forma de sentir i de pensar.
 ¿Que per què hem de ser hospi-
talaris? Perquè també altres ho van 
ser amb nosaltres. No hi ha poble al 
món que es quedés en el lloc que va 
marcar el fundador amb una pica. 
Tots hem sigut acollits, sense obli-
dar que a vegades ens hem quedat 
en algun lloc expulsant els que ja hi 
eren. Si hi ha alguna cosa clara en 

la història de la humanitat és que 
ningú és propietari del territori 
que trepitja. Tant perquè unes ve-
gades ens han acollit generosa-
ment, com perquè ens hem apro-
piat violentament del lloc, la con-
clusió és que no ens pertany el lloc 
que habitem. No és propietat pri-
vada. Per això l’hospitalitat ha si-
gut sempre un tret civilitzatori.

és un gEst moral que, 
evidentment, té els seus riscos. 
L’expresident Pujol no va tenir 
inconvenient a reconèixer que 
l’emigració era «un perill per a la 
identitat catalana». Venien amb 
altres llengües, altres religions i 
altres cultures (i molts més fills) 
que podien contaminar la puresa 
o l’hegemonia castissa. Jacques 
Derrida, un pied noir jueu que tant 
va patir amb l’hostilitat de l’en-
torn i tan bé va parlar de l’hospi-
talitat amb l’altre, deia que l’hos-
pitalitat té una part de parricida 
i antiidentitària, perquè altera 
existencialment els patrons esta-
blerts.
 No es tracta de fer caure les 
fronteres, ni tan sols de transfor-
mar el principi civilitzador de 
l’hospitalitat en política migratò-
ria. L’atractiu humà que pugui te-
nir Europa pot perdre’s fins i tot 
per als emigrants si les polítiques 
que l’han fet atractiva es fan im-
possibles. Hospitalitat i política 
no han de confondre’s, però sí in-
fluenciar-se. No és el mateix mirar 
el que arriba amb sentit de l’hos-
pitalitat que fer-ho amb la cuiras-
sa de l’hostilitat. Llavors entendrí-
em que 20.000 refugiats no són 
res al costat dels 13 milions que 
deambulen pel món. H
Filòsof i investigador del CSIC.
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Mate

No hi ha poble al món que 
s’hagi quedat al lloc que va 
marcar el fundador amb una pica

LEONARD BEARD

Els moviments de població

P
rimera. El bipartidisme 
en surt viu però malferit. 
PP i PSOE van sumar en 
les municipals de fa qua-
tre anys el 65% dels vots. 

Ahir en van obtenir el 52%. Encara 
són una majoria, però el declivi és 
evident.
 Segona. La fragmentació és la 
norma general tant en els grans 
ajuntaments com en els nous parla-
ments autonòmics. ¿Serà viable un 
pacte general d’esquerres PSOE-Po-
dem, a l’estil dels assolits per Guer-
ra i Carrillo en les primeres munici-
pals de la nostra democràcia (1979)? 
A la inversa, ¿hi haurà acord global 
entre PP i Ciutadans?
  Tercera. Els anomenats bastions 
tradicionals han desaparegut o es-
tan en vies de fer-ho. Una bona no-

 Quarta. Barcelona és, en el ràn-
quing de grans ciutats europees, la  
més esquerrana, cosa que pot sor-
prendre els que només veuen en la 
capital catalana una destinació tu-
rística global amb excel·lents mu-
seus, hotels i restaurants.  
 Cinquena. Una activista, Ada 
Colau, ha demostrat que es pot sal-
tar amb èxit de la protesta a la políti-
ca institucional.
 Sisena. Podem i Ciutadans que-
den lluny de les expectatives aixeca-
des per la trompeteria mediàtica.
 Setena. Sobre Esperanza Aguir-
re, la gran protagonista de la cam-
panya i no precisament per bé, pen-
ja la guillotina d’un pacte entre Aho-
ra Madrid (Manuela Carmena) i el 
PSOE. Passaria a ser una de les grans 
derrotades del dia.

 Vuitena. El Partit Popular gua-
nya les eleccions, però el PSOE que-
da a molt poca distància i recupe-
rarà algunes autonomies. Pedro 
Sánchez en surt viu per disputar 
a Mariano Rajoy la presidència del 
Govern.
 Novena. La UPD de Rosa Díez 
va camí de la desaparició, i la vella 
Izquierda Unida ha de buscar una 
recol·locació.
 Desena. El pols entre Conver-
gència i Unió i Esquerra per lide-
rar el catalanisme segueix a dalt de 
tot. Tots dos han sortit tocats de la 
jornada.
 Onzena. Excepte a Barcelona, 
el 24-M no ha estat una ruptura. 
L’Ibex-35 respira.

Onze 
conclusions
del 24-M

@JuanchoDumall

tícia per a la democràcia. Els feus en 
què la corrupció o el mal govern sor-
tien gratis i on cristal·litzaven majo-
ries absolutes inamovibles comen-
cen a formar part del passat.

La clau
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La roda

Carta al meu 
alcalde/essa

SAül

Gordillo

E
n els pròxims dies hau-
ràs de negociar amb els 
altres candidats ja elec-
tes el suport a la teva in-
vestidura com a alcalde 

o alcaldessa. Les majories absolu-
tes, com el bipartidisme, són 
d’una altra època. Els ajunta-
ments i el Parlament català són 
multicolors des de fa anys, i als 
nostres municipis ja estem acos-
tumats als governs de coalició o 
en minoria amb aliances varia-
bles. Després d’aquestes elecci-
ons, s’imposa una urgent recom-
posició de ponts i l’establiment 
d’un diàleg sincer. Oblida els re-
trets i atacs dels dies de campa-
nya, i centra’t en l’interès general 
al marge dels personalismes. Posa 
el ciutadà davant de qualsevol 
preocupació i no siguis sectari 
amb els equips i funcionaris que 
et trobaràs a la institució. La seva 
experiència i professionalitat re-
sulten fonamentals, sobretot si 
els teus regidors són inexperts o 
arriben amb aire nou a la política. 
La voluntat política ha d’anar lli-
gada a la solvència tècnica.

 Si prens la vara d’alcalde/essa 
per primera vegada, disfruta de 
l’orgull que suposa, disfruta del 
moment vital, però escolta i par-
la molt abans de prendre les pri-
meres decisions. Tota informa-
ció és poca i sobra la intoxicació. 
No et deixis portar per rumors, 
sospites o intuïcions. Si estàs da-
vant el teu segon o tercer mandat 
en el càrrec, evita la prepotèn-
cia. És habitual que un alcalde/
essa ho faci molt bé en el primer 
mandat, però en el segon o tercer 
molts batlles comencen a levitar 
al despatx, la seva ciutat se’ls fa 
petita –alguns ambicionen con-
sells comarcals, diputacions o 
parlaments– i els veïns es conver-
teixen en una molèstia. De dema-
nar-los el vot a girar-los l’esquena 
hi ha només una nit electoral. No-
més depèn de tu que les teves pro-
meses i els somnis dels teus elec-
tors es converteixin en incompli-
ments o engany. H

Que les teves promeses 
i els somnis dels electors 
siguin incompliments 
o engany depèn de tu

@saulgordillo
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