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La clau

Que venen els bàrbars
Airejant el temor als que venen han arrelat moviments d’extrema dreta per tot Europa

RAFAEL 

Vilasanjuan

L
es arribades de l’Aquarius 
a València i més recent-
ment del barco de rescat 
d’Open Arms al port de 
Barcelona han salvat 

unes quantes vides i potser alleu-
gen consciències, però no resol-
dran la crisi migratòria. Després de 
la cimera de la Unió Europea de la 
setmana passada vam començar a 
confirmar algunes certeses. La pri-
mera és que hi haurà més barcos, 
però no una resposta conjunta. La 
segona, potser més important, és 
que no hi haurà una solució per-
què aquesta crisi té molt poc a veu-
re amb la immigració i molt amb 
un discurs que s’estén per tot Euro-
pa, que anuncia que la dels immi-
grants és la invasió dels bàrbars. 

És cert que l’any 2015 van arribar 
a Europa –principalment a Alema-
nya– més d’un milió de sol·licitants 
d’asil. La majoria eren refugiats que 
fugien de la guerra a Síria i en me-
nor mesura de l’Afganistan o l’Iraq. 
Les xifres dels anys anteriors i poste-
riors, infinitament més baixes, con-
firmen que aquella onada migratò-
ria va ser excepcional. Des que va co-
mençar l’any, incloent-hi Itàlia, Grè-
cia, Malta, Xipre i Espanya, la xifra 
dels que han aconseguit arribar a 
port creuant el Mediterrani en con-
junt no arriba a cobrir la meitat de 
les grades del Camp Nou. ¿Una inva-
sió? En l’imaginari comú la crisi 
s’ha fet enorme per la percepció i el 
discurs polític. Malgrat que hi ha 
una caiguda en els números, no un 

augment, la crisi sembla cada vega-
da més gran. 

Airejant el temor als que venen 
han arrelat moviments d’extrema 
dreta per tot el continent. Conei-
xem Matteo Salvini a Itàlia, Viktor 
Orbán a Hongria, Marine Le Pen a 
França o Alternativa per Alema-
nya, el partit ultra que posa en un 
compromís el Govern d’Angela 
Merkel. Moviments radicals que 
utilitzen l’odi i la xenofòbia com a 
únic argument per acostar-se al po-
der. El temor a la immigració i la 
idea que Europa està amenaçada 
pels que arriben de fora van ser 
també al centre de la campanya del 
brexit, en l’ascens de la Lliga Nord al 
Govern d’Itàlia o dels radicals al 
d’Àustria. Però per entendre per 
què augmenta la xenofòbia, no no-
més s’ha de mirar l’enorme efecti-
vitat dels discursos radicals de 
l’odi, també l’impacte de les políti-
ques posades en marxa per tot Eu-
ropa més enllà de la ultradreta. 

D’una banda, l’abandonament 
de polítiques equitatives i l’avanç 
de mesures d’austeritat han dei-

xat els sectors més desfavorits 
amb menys recursos, amb menys 
possibilitats i sobretot molta 
menys confiança en les instituci-
ons que els representen. La immi-
gració es converteix així en la vàl-
vula d’escapament a problemes 
que no tenen res a veure amb la se-
va arribada. En aquest espai, els 

discursos populistes triomfen, pe-
rò no ho han creat ells. A França, 
per exemple, després de tancar 
camps com el de Calais, Emmanu-
el Macron ha endurit les condici-
ons d’immigració. Aquesta és la 
tendència a tot Europa, amb polí-
tics i funcionaris que, obsessio-
nats amb la immigració il·legal, 
han deixat de respondre a l’obliga-
ció de rescatar els que s’ofeguen, 

fins i tot criminalitzant les oena-
gés que intenten salvar-los. 

El gest d’acceptar-los en ports 
espanyols no resulta menor, però 
és només un alleujament. El pro-
blema està en una altra banda. La 
Unió Europea ha decidit tancar 
fronteres i pagar milers de milions 
a tercers països des de Turquia al 
Marroc convertint els immigrants 
en un mercat immens de carn hu-
mana a disposició de màfies. A Lí-
bia són milers els que estan en cen-
tres de detenció pagats des de 
Brussel·les i molts altres en mans 
de bandes criminals que impedei-
xen la seva sortida. L’anunci re-
cent de crear plataformes regio-
nals de desembarcament només 
significa reconèixer el que ja està 
en pràctica. Una indústria del trà-
fic humà pagada amb els nostres 
recursos per «salvar Europa de 
l’enemic».  

 
COMENÇANT per Espa-
nya, amb les tanques a Ceuta i Meli-
lla i els acords econòmics amb ter-
cers països, la Comissió Europea ha 
seguit l’exemple firmant acords 
per deportar al Senegal, al Níger o a 
qualsevol altre país els indesitjats. 
A la pràctica, una manera de crear 
una frontera exterior. En realitat, 
no és només una barrera física, 
també una trinxera emocional que 
expandeix la idea d’una invasió 
bàrbara. Hi va haver una crisi de re-
fugiats mal resolta el 2015, però els 
números són obstinats i diuen que 
les arribades d’aquesta dècada són 
molt inferiors a les de dècades ante-
riors. Ni és una allau ni és una inva-
sió; el problema principal és saber 
si els bàrbars són els que arriben o 
més aviat els que ja hi som. H 
Periodista.

LEONARD BEARD

La UE converteix  els 
immigrants en un mercat 
de carn humana  
per a les màfies

La crisi migratòria

ISABEL 

Sucunza

L
a primera proposta 
d’una d’aquelles em-
preses dedicades a allò 
que en diuen economia 
col·laborativa ens va arri-

bar a la llibreria on treballo 
abans de Nadal: ens proposaven 
que dediquéssim part del nostre 
magatzem a guardar maletes 
d’inquilins de pisos turístics en 
l’impàs entre que deixaven el pis 
i agafaven l’avió. Nosaltres hi po-
sàvem l’espai i cobràvem per ma-
leta, ells ens publicitaven a la se-
va app, la qual els usuaris paga-
ven per descarregar-se. La sego-
na proposta va venir d’una altra 
app que oferia espais on gent de 
pas pogués venir a treballar per 
hores: nosaltres cobràvem pel 
lloc i ells per la descàrrega. En-
tremig, una altra app dedicada al 
lloguer de bicis havia ocupat 
part dels espais del pàrquing pú-
blic que tenim a l’entrada. Ara ja 
s’han retirat, mentre hi eren, pe-
rò, no passava una setmana sen-
se que haguéssim de guardar a la 
llibreria bicis de clients que no 
trobaven lloc on lligar-les fora o 
sense que hi entrés algun usuari 
amb dubtes o queixes sobre el 
funcionament de l’aplicació o 
l’estat de les bicicletes.  
 Si només penséssim a fer nego-
ci, el més fàcil aquest curs hauria 
estat entrar en el joc d’aquestes 
oportunitats. Podríem haver anat 
reduint l’espai de venda de llibres 
per fer lloc a maletes, a gent que 
vingués a treballar amb el seu or-
dinador i a productes atractius 
per a ciclistes urbans. Si comprés-
sim el seu discurs del win-win, 
aquell que la més gran d’aquestes 
plataformes –Airbnb– repeteix 
per netejar la seva imatge, que 
diu que llogar part del teu espai 
–sigui el del teu pis, sigui el del 
teu negoci– és el que necessites 
per arribar tranquil a final de 
mes, potser acabaríem deixant de 
ser una llibreria directament. 
 No hi entrarem, però. No ens 
enganyem: si la missió d’aquest 
model de negoci fos, com diuen, 
facilitar-nos la manera d’arribar 
a final de mes, ells mateixos esta-
rien de la banda de la lluita pel 
lloguer just, per exemple, no mi-
rant la manera que la gent pugui 
arribar a pagar els preus abusius 
que ells mateixos alimenten 
 indirectament. H

Models de negoci

La trampa  
de l’economia 
col·laborativa

H
i ha una gran diferència 
entre un professor i un 
mestre, encara que de 
vegades coincideixin en 
la mateixa persona. El 

primer dona classes; el segon, lli-
çons. A Joaquim Maria Puyal molts 
l’anomenem mestre. Ho fa, per exem-
ple, el mestre Emilio Pérez de Rozas. 
No hem anat mai a classe amb Puyal. 
Però hem après moltes coses d’ell. 
Només escoltant-ne les transmis -
sions del Barça a Ràdio Barcelona i a 
Catalunya Ràdio. O veient els seus 
programes a TVE o a TV-3. També en 
les seves xerrades o fent un cafè. La 
seva penúltima lliçó ha sigut la ma-
nera com ha decidit deixar les re-
transmissions. «Toca deixar-les quan 
ets a dalt de tot», li va dir a Mònica 

Terribas abans d’afegir amb la mo-
dèstia que el caracteritza que ara «ja 
hi ha molta gent que pot fer-ho en 
català». No va dir que n’estigués can-
sat ni que fes molts anys que ho fa. 

Puyal no ha gastat mai un minut de 
contacte amb el públic per dir tò-
pics, obvietats o banalitats. Per això 
en sap tant  de periodisme, sempre 
ha fugit del soroll. 

Aprendre 

Josep Maria Esquirol diu en el seu 
últim llibre que els infinitius essen-
cials són aquelles accions que no 
donem mai per acabades: viure, es-
timar i pensar. Hi afegiria apren-
dre, que possiblement és una suma 
de totes tres. Per això la marxa de 
Puyal de les transmissions molts la 
vivim com la seva «penúltima» lliçó 
i caminem preocupats intentant 
saber on rebrem la següent: ¿a la 
universitat, a la televisió, a les xar-

xes? Sigui on sigui, sabem que no 
ens decebrà.  Puyal és d’aquelles 
persones que han sabut sempre 
incorporar les noves tendències 
sense abandonar els elements fo-
namentals del periodisme. Va ser 
el primer a seguir el Barça en cata-
là, a posar telèfons del públic en 
un plató de televisió, a muntar 
una sèrie de ficció amb elements 
de l’actualitat, a transformar una 
retransmissió de ràdio en un co-
munitat d’internautes. I la gràcia 
és que no només va ser el primer, 
sinó que en molts d’a quests for-
mats ningú l’ha superat després. 
Per això és un mestre, i per la seva 
generositat per ensenyar tot el 
que sap. Així que fins a la pròxima 
lliçó, mestre. H

ALBERT 

Sáez 
PERIODISTA

La penúltima 
lliçó de Puyal


