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Les declaracions del ministre Celestino Corbacho sobre la contractació en 

origen han generat una comprensible i desafortunada polèmica. 

Comprensible perquè pocs temes generen tanta passió com el futur de la 

immigració. Desafortunada perquè, si en algun àmbit del debat polític 

hauríem d'efectuar un continu exercici de serenitat, és, justament, en el 

de la política d'immigració. 

 

Durant massa temps s'ha caracteritzat per la seva no existència. Des de 

finals dels 90 fins a mitjans de la dècada actual, contemplem el procés 

immigratori amb una barreja de sorpresa i preocupació. I quan Zapatero 

va plantejar l'última regularització, va quedar clar que la immigració havia 

arribat de manera massiva, encara que ningú sabia com. 

 

Tots som responsables de la generació d'aquesta no-política migratòria. 

La dreta ha insistit en excés en la seguretat, mentre que l'esquerra ha 

tendit a confondre asil, ajuda al desenvolupament i política immigratòria. 

En general, no s'ha contemplat el procés immigratori en relació amb les 

necessitats generades per una demografia paorosa i un mercat de treball 

alcista. 

 

Però quan la política immigratòria es contempla com el que ha de ser, és 

a dir, connectada amb l'ocupació, aquesta política ha d'implicar un 

estricte control de fluxos. I qui, en nom d'una solidaritat mal entesa, 

pretengui que la situació del mercat laboral és secundària, està creant les 

bases de problemes futurs. Benvinguda sigui la necessària definició d'una 



política proactiva migratòria, en la qual el control de fluxos és una peça 

essencial, com es defineix en el Pacte per la Immigració de Catalunya. 

 

Tractant-se de la futura convivència d'aquest nou país que emergeix de 

la incorporació de la passada immigració, i de la que de ben segur que 

continuarem necessitant quan la recuperació tingui lloc, les bones 

intencions s'han de deixar de banda. Com diu l'adagio, l'infern n'està 

empedrat. ¿Control de fluxos? Ara, i sempre. És la cara necessària, una 

de menys amable, de la desitjable i adequada integració. 


