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Situar l'immigrant en el límit del mal, no és més que estigmatitzar la realitat i 
crear uns odis que poden girar-se.  

Al meu parer, un nou dret serà inqüestionable en aquest segle: el dret universal a decidir 
en quin lloc del món un vol viure. I no m'estic referint únicament a la immigració de la 
pobresa, sinó als nostres fills, als universitaris titulats, als professionals amb ofici, als 
treballadors en general.  
 
Ja vaig escriure que el president d'Alemanya, el cristià Christian Wulff, s'ha vist en 
l'obligació de dir que "l'islam forma part d'Alemanya". Surt, així, al pas dels desvaris de 
la cancellera Angela Merkel, que va afirmar: "Ens sentim units als valors cristians. Qui 
no els accepti no cap a Alemanya".  
 
A Catalunya, el Partit Popular també juga amb foc. Potser sigui un cardenal qui li digui 
-si no li ho ha dit encara- que sigui una mica respectuós amb la doctrina social de 
l'Església.  
 
I, per si érem pocs, pareix la iaia. Duran i Mas ficant-se amb el nombre de fills dels 
immigrants (quins grans defensors de la família!) i Puigcercós, parodiant -els 
nacionalismes es toquen- Esperanza Aguirre, atia la xenofòbia contra els andalusos, i 
ens avergonyeix als catalans.  
 
Fa vint anys que m'ocupo de la immigració. He estat criticat per l'extrema dreta i per 
SOS Racisme. Crec que si un fill d'immigrants no va a escola ha d'advertir-se els pares, 
que seran expulsats del país si reincideix. El mateix per a qui es negui a aprendre 
l'idioma. I podria seguir.  
 
Ara bé, de ser exigents a passar-nos les 24 hores del dia parlant del mateix i situant 
l'immigrant en el límit del mal, no és més que estigmatitzar la realitat i crear uns odis 
que poden girar-se. S'imaginen que es declaren en vaga? El sector serveis a fer 
punyetes.  
 
No juguem amb la immigració: demà també farà falta. És més, per avançar, 
necessitarem ser una mateixa comunitat civil.  
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