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INTRODUCCIÓ

La realitat migratòria, com a «signe dels temps», necessita ser trac-
tada amb més profunditat per la reflexió teològica. La teologia de les 
migracions és una disciplina que ha començat les últimes dècades a 
fer-se lloc dins la reflexió teològica, però les seves arrels cal trobar-les 
en els orígens i la comprensió del Poble de Déu i, d’alguna manera, en 
el naixement de la humanitat. Aquest pelegrinatge recorre la Sagrada 
Escriptura, la tradició i el Magisteri. 

La Bíblia es reconeix com una realitat 
en moviment, amb experiències migra-
tòries, d’exili, d’acollida i d’hospitali-
tat, que s’insereixen en les experiències  
fundacionals del poble elegit: «El meu 
pare era un arameu errant» (Dt 26,5). 
Igualment, el Nou Testament, en el 
qual Jesús mateix es presenta com a 
migrant, va posant un accent especial 
en l’acollida i la fraternitat, en l’uni-
versalisme i en una vida apostòlica en 
moviment, que desborda fronteres. 

Durant els primers segles, la tradi-
ció patrística inicia una reflexió teo-
lògica sobre l’acollida i l’hospitalitat 
cristiana, entre d’altres. Diferents pares 
apostòlics, i després els pares apologis-
tes, reflexionen sobre les migracions 

des de perspectives diverses: el ma-
nuscrit A Diognet, Climent de Roma, 
el document Didajé, Orígenes, Lactan-
ci, Basili, Aristides, Joan Crisòstom, 
Gregori de Nissa i Ambròs de Milà. 
«Viuen a les seves pàtries, però com si 
hi fossin forasters. Participen en totes 
les activitats dels bons ciutadans i ac-
cepten totes les càrregues, però com si 
fossin pelegrins. Tota terra estranya és 
pàtria per a ells, i tota pàtria els és terra 
estranya» (A Diognet 5, 1.5).

Així mateix, el Magisteri de l’Es-
glésia situa l’atenció sobre la realitat 
de les migracions, però és a partir del 
segle xix quan es comença a tractar 
d’una manera especial. De Lleó XIII al 
papa Francesc, fill de família migrant, 
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el Magisteri eclesial ha anat acompa-
nyant la realitat de dolor i patiment, 
però també ha presentat la riquesa i 
l’esperança que aporten les persones 
migrants. És significativa la centralitat 
que les migracions ocupen en el ma-
gisteri del papa Francesc. 

El context actual de la realitat mi-
gratòria i de refugi a escala mundial, 
com també la invitació que rebem a 
donar una mirada més fonda a aquesta 

mateixa realitat, ens planteja almenys 
cinc grans qüestions: identitat, digni-
tat, justícia, hospitalitat i integralitat. 

Qui és la meva família? Com ens 
ha creat Déu? Quan et vam veure fo-
raster, i et vam acollir? Amb qui com-
parteix taula Jesús? Està tot connectat? 
Tot plegat són qüestions que continuen 
plantejant reptes i animant la nostra 
manera de comprendre i d’acostar-nos 
a la realitat migratòria.
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 1 EL FENOMEN MIGRATORI COM A “SIGNE DELS 
TEMPS”

Jesús mateix, al costat del poble de Déu, continua aquest pelegrinatge 
que va començar fa segles, i que es recull en el mateix desenvolupa-
ment històric del concepte de “teologia”. 

Una mirada des d’un punt de vista te-
òric que ens porta des de la clàssica 
definició de teologia d’Anselm –com a 
fides quaerens intellectum– a una visió 
moderna que s’expressa com a “refle-
xió crítica sobre la praxi històrica a la 
llum de la Paraula de Déu”.1 Uns segles 
de pelegrinatge i de comprensió teolò-
gica ens han ajudat a ampliar la nostra 
mirada i a créixer en profunditat en la 
comprensió de la Revelació de Jesús, 
intentant donar compte de la nostra fe. 
Aquesta comprensió té una inclusió ben 
fonda de l’experiència humana com un 
objecte legítim de la reflexió teològi-
ca. Karl Rahner mateix planteja que és 
a través de l’experiència humana com 
se’ns possibilita el coneixement del 
Déu misteriós i transcendent: 

«Només quelcom experimentat, 
viscut i patit és un saber que no 
pateix decepció, ni acaba en avor-
riment i oblit, sinó que omple el 
cor amb saviesa amarada de cièn-
cia i d’un amor experimentat. No 
l’excogitat, sinó el que s’ha viscut 
i patit m’ha d’omplir el cor i l’es-
perit. I tot el saber après a través de 
l’estudi no és més que una petita 
ajuda per a l’experiència de la vida, 
l’única que dona saviesa per sortir 
a trobar-se amb el món amb un es-
perit despert i preparat».2

Al seu torn, alguns autors, com per 
exemple Stephen B. Bevans, han arri-
bat a afirmar que no es pot parlar de te-
ologia en abstracte, que només existeix 
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la teologia contextual que s’entén i es 
reflexiona des d’una fe encarnada en 
un context vital i cultural concret. Per 
a aquest autor, la contextualització de 
la teologia no és una opció que només 
interessa a la gent del Tercer Món, sinó 
que és realment un imperatiu teològic, i 
està en la mateixa base del ser de la teo-
logia.3 «Quan reconeixem la importàn-
cia del context per a la teologia, també 
estem reconeixent l’absoluta importàn-
cia del context per al desenvolupament 
de les Escriptures i la Tradició. Els es-
crits de les Escriptures i el contingut, 
les pràctiques i el sentit de la tradició 
no ens cauen simplement del cel. Ells 
mateixos són producte dels éssers hu-
mans i els seus contextos».4 

Així, en cada període de la història, 
la nostra església i les seves teologies 
són filles de contextos travessats per 
diferents tradicions de pensament o de 
tradicions culturals. Per tant, no podem 
parlar de teologia sense parlar d’un 
recorregut al llarg de la història, d’un 
procés marcat per la construcció cons-
tant: «Si girem els ulls als primers teò-
legs després de l’era neotestamentària, 
veurem que tractaven de donar sentit a 
la fe, però sense sortir dels termes de 
la dominant i ben difosa cultura hel·lè-
nica. Climent d’Alexandria, per exem-
ple, va fer ús de la visió estoica, Oríge-
nes va aplicar el pensament de Plató, 
Agustí va estar intensament influït tant 
per Plató com pels neoplatonistes del 
seu temps».5 

La reflexió teològica actual –si vol 
ser realment significativa per als cre-
ients–, no pot obviar la diversitat geo-
gràfica, històrica i cultural que carac-
teritza el nostre món i la nostra església: 
«El que queda clar, en tot cas, és que 
un breu cop d’ull a la història de la teo-

logia revela que no hi ha hagut mai una 
teologia original que s’hagués articulat 
en una torre de vori, sense referència o 
dependència de cap esdeveniment, les 
formes de pensament o de la cultura 
del seu temps i el lloc particular».6

Si ens acostem a la teologia des 
d’una perspectiva epistemològica, po-
dem dir que comparteix els mateixos 
objectius que les ciències humanes i 
naturals, però amb una metodologia i 
un àmbit diversos.7 Així, la teologia in-
terpreta críticament la realitat social a 
través del referent primari de la revela-
ció divina, a fi de donar raó de la nostra 
fe, de la nostra esperança (1Pe 3,15).

Els darrers temps, s’ha anat palpant 
una realitat dramàtica en aquest món 
de les migracions forçades i el refugi. 
En l’actualitat hi ha més de 232 milions 
de persones migrants arreu del món, la 
qual cosa, per fer-nos-en una idea, su-
posaria el cinquè país més poblat del 
planeta. Més de 65 milions d’aquestes 
persones s’han vist forçades a deixar 
casa seva per un conflicte armat, per 
violència generalitzada o per un desas-
tre natural. D’aquests, hi ha 21 milions 
de persones refugiades, 38 milions de 
desplaçades internes i 3,2 milions de 
sol·licitants d’asil. Lamentablement, 
el Mediterrani s’ha convertit en el més  
gran cementiri a nivell mundial, i 
el 2016 hi han perdut la vida més de 
5.000 persones. Síria és el país que en 
genera un nombre més elevat, tant de 
refugiats com de desplaçats interns, se-
guit per l’Afganistan, Somàlia i Sudan 
del Sud. Lluny del que se sol pensar 
en les nostres societats occidentals, 
els països en desenvolupament són els 
més solidaris amb les persones refu- 
giades i acullen el 86 % dels refugiats 
a tot el món. Entre aquests països, on 
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hi ha un nombre més gran de refugiats 
és a Turquia, Pakistan, el Líban, Iran, 
Etiòpia, Jordània i Kenya.8 

El debat en l’opinió pública sobre 
la tragèdia dels refugiats i els migrants 
forçosos és força ampli. En certa ma-
nera, estem vivint un moment clau de 
la història, un moment en què els flu-
xos migratoris i l’emergència huma-
nitària plantegen seriosos interrogants 
a la nostra forma de vida, a la manera 
d’entendre les relacions internacionals, 
a la gestió que es fa de la diversitat dins 
les nostres societats, i a la manera que 
tenim de donar una resposta clara a 
les situacions dramàtiques de moltes 
famílies que truquen a les nostres por-
tes:9 ¿Fins quan podrem mantenir un 
sistema econòmic que facilita la mobi-
litat del capital i els fluxos financers i 
posa traves a la circulació de persones? 
¿És viable, un sistema de producció 
que esgota els recursos naturals dels 
més pobres i produeix al mateix temps 
serioses seqüeles al nostre planeta; que 
reforça sistemes autoritaris al Sud i ali-
menta conflictes bèl·lics amb la venda 
d’armes per mantenir un estàndard de 
vida a Occident, i al seu torn acluca els 
ulls i tanca les fronteres als milions de 
persones que ens demanen ajut fugint 
d’aquestes mateixes guerres, aquests 
desastres ambientals i les situacions 
que fan inviable i inhumana una vida 
digna? ¿Com responem a l’envelliment 
progressiu de les nostres societats i a la 
gestió de la diversitat que ja vivim en 
el cor d’Europa i del món occidental? 
¿Estem esperant que sorgeixin els con-
flictes per fer inversions en integració10 

o continuarem alimentant la nostra por 
i uns murs cada dia més alts? ¿Quan 
reformularem en aquest context la ma-
nera d’entendre la ciutadania, les polí-

tiques socials i la consideració que fem 
de les nacions-estat? 

Des d’aquest context, ¿com respo-
nem els cristians a moltes d’aquestes 
qüestions i en especial a les necessitats 
de persones violentades a deixar casa 
seva allà on sigui? S’han fet extensos 
estudis sobre els fluxos migratoris des 
d’una perspectiva econòmica, soci-
opolítica, cultural, psicològica, etc., 
però el recorregut que s’ha seguit des 
d’una perspectiva teològica o pasto-
ral és més aviat curt. Aquesta minsa 
presència dins la reflexió teològica 
no sembla que estigui gaire en conso-
nància amb la presència abundant de 
les migracions en la Bíblia. De fet, hi 
trobem històries de mobilitat humana 
des dels inicis. Des de la crida rebuda 
per Abraham fins a l’Èxode a Egipte, 
des del poble d’Israel vagant pel desert 
fins a l’experiència de l’exili, des del 
viatge de la Sagrada Família a Egipte 
fins a l’activitat missionera de l’Es-
glésia, la identitat del Poble de Déu es 
troba intrínsecament entrellaçada amb 
històries de persones i comunitats des-
plaçades, de pelegrinatge i d’hospita-
litat. Alguns teòlegs sostenen que «la 
migració és fonamental per entendre la 
condició humana, la pràctica religiosa 
i la identitat cristiana».11 

D’aquesta manera, el fenomen mi-
gratori, com tants altres temes relle-
vants en la natura humana, representa 
un element que cal prendre molt en 
compte des d’una reflexió teològi-
ca seriosa i rigorosa. Les migracions 
constitueixen un veritable signe dels 
temps12 amb un caràcter estructural en 
el nostre món global, com ho reflecteix 
l’encíclica Gaudium et Spes,13 i cal una 
mirada profunda a la llum de la fe.14 
Alguns teòlegs han descrit la migració 
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com a cara humana de la globalitza-
ció.15 Aquesta manera de fer teologia 
és el que s’anomena «teologia de les 
migracions». Una disciplina que, si bé 
no té una gran tradició en el conjunt 

de la reflexió teològica, té les arrels en 
l’inici de l’Església, i en certa manera 
en els orígens de la humanitat. Aquest 
procés o pelegrinatge recorre la Sagra-
da Escriptura, la tradició i el magisteri.
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2 LA BÍBLIA, UNA REALITAT EN MOVIMENT

La Bíblia presenta la realitat migratòria com un element comú en la 
història de la salvació. En els textos bíblics es presenta al Poble de 
Déu com un poble pelegrí, un poble en moviment.

2.1 L’Antic Testament: «El meu 
pare era un arameu errant»  
(Dt 26,5)

L’Antic Testament aporta una doctrina 
i una praxi abundants en el camp de les 
migracions i les persones en moviment. 
D’una banda, els emigrants constituei-
xen, juntament amb els orfes i les ví- 
dues, la trilogia típica del món dels  
marginats a Israel. Per a ells, Déu dema-
na un tracte digne i d’especial respecte 
i atenció. D’una altra, Israel, el poble 
de Déu, no tan sols coneix la qüestió 
de primera mà, sinó que es consti-
tueix com a poble migrant: «El meu 
pare era un arameu errant» (Dt 26,5).  
«Vosaltres coneixeu prou bé com és 
la vida dels immigrants, perquè també 
en vau ser al país d’Egipte» (Ex 23,9). 
El període fundacional d’Israel té dues 
fites fonamentals en dos moviments 
migratoris: l’exili a Egipte (Gn 42,1-8) 

i l’èxode a la terra promesa (Ex 12,1-
18,27). 

Entre les seves normes de conduc-
ta, el poble d’Israel té clara la prohi-
bició d’oprimir, explotar o vulnerar 
el dret de l’emigrant: «No oprimeixis 
l’immigrant» (Ex 23,9); «No l’explo-
teu» (Lv 19,33); «No tornis un esclau 
al seu amo si ha fugit i s’ha refugiat 
a prop teu» (Dt 23,16); «No violis els 
drets d’un immigrant orfe» (Dt 24,17); 
«Maleït el qui violi els drets de l’immi-
grant» (Dt 27,19).

A més dels codis de conducta, hi 
ha una mirada rica i una actitud posi-
tiva davant els migrants. En èpoques 
tardanes, s’atribueixen als estrangers 
residents alguns atributs que els con-
verteixen pràcticament en membres de 
la comunitat, fins i tot amb accés a la 
propietat: «Aquesta és la terra que us 
repartireu les dotze tribus d’Israel, us 
les repartireu a sort, com a propietat 
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hereditària, incloent-hi els emigrants que 
resideixen entre vosaltres…» (Ez 47,21-
22). S’expressa una actitud d’amor al fo-
raster: «Estimeu, doncs, els immigrants, 
ja que també vosaltres vau ser immi-
grants en el país d’Egipte» (Dt 10,19); 
«El foraster que resideix al vostre costat, 
considereu-lo com un nadiu, com un de 
vosaltres. Estima’l com a tu mateix, que 
també vosaltres vau ser immigrants en 
el país d’Egipte» (Lv 19,34). En aquest 
sentit, l’eficàcia en l’amor es tradueix en 
el fet de compartir: «Quan seguis el teu 
camp si hi oblides una garba no hi tornis 
per recollir-la. Que sigui per a l’immi-
grant, l’orfe i la viuda» (Dt 24,19).

2.2 El Nou Testament: Jesús, 
el migrant

El Nou Testament porta a la seva ple-
nitud l’Antic Testament (cfr Mt 5,17-
19). Un dels elements centrals de la 
mirada al Nou Testament des de la re-
alitat migratòria és que Jesús mateix es 
presenta com un migrant. Mateu narra 
la infància de Jesús i la Sagrada Famí-
lia sotmeses a una primera experiència 
molt dura d’emigració forçosa (Mt 
2,14-15). L’evangeli de Lucas, per la 
seva banda, explica el naixement de 
Jesús fora de la ciutat: «[…] no hi ha-
via lloc per a ells a la sala de l’hostal» 
(Lc 2,7). A la instrucció pastoral «La 
caritat de Crist vers els emigrants» 
(15) es pot llegir: «El cristià contempla
en l’estranger, més que en el proïsme,
el rostre mateix de Crist, nascut en un
pessebre i que, com a estranger, fuig a
Egipte, assumint i compendiant en si
mateix aquesta fonamental experiència
del seu poble (cfr Mt 2,13ss.). Nascut
fora de la seva terra i procedent de fora

de la Pàtria (cfr, Lc 2,4-7), “va habitar 
entre nosaltres” (Jn 1,11-14), i va pas-
sar la seva vida pública itinerant, re-
corrent “viles i pobles” (cfr Lc 13,22; 
Mt 9,35). Ja ressuscitat, però encara 
estranger i desconegut, es va aparèi-
xer en el camí d’Emaús a dos dels seus 
deixebles que el van reconèixer només 
quan partia el pa (cfr. Lc 24,35). Els 
cristians segueixen, doncs, les petjades 
d’un vianant que “no té on reposar el 
cap” (Mt 8,20; Lc 9,58)».

La seva vida pública és un conti-
nu pelegrinar al voltant de les ciutats 
del llac de Galilea i sobretot a prop de 
Cafarnaüm, i no deixem de banda els 
seus viatges al nord, a Tir i Sidó, al sud 
cap a Galilea, a l’est a la Decàpolis, i 
més enllà del Jordà, a Perea. La prò-
pia experiència de desemparament fa 
que Jesús posi l’èmfasi en l’acollida 
i la fraternitat, i que s’identifiqui amb 
els més petits i converteixi el migrant 
en signe d’acollida del seu regne: «era 
foraster, i em vau acollir» (Mt 25,35). 

Un altre dels elements del missatge 
de Jesús és l’universalisme. L’arribada 
d’un Regne per a tothom, sense exclo-
sos, posant un accent especial envers 
els pagans i els estrangers. Aquesta ca-
racterística té un component molt im-
portant en les curacions: el bon sama-
rità (Lc 10,25-37), la dona sirofenícia 
(Mc 7,24-30), el centurió (Mt 8,5-10) 
i la dona samaritana (Jn 4,5-42), entre 
d’altres. La missió de Jesús desborda 
les fronteres d’Israel, i l’acció de l’Es-
perit empeny per portar la Bona Notí-
cia a tots els racons del món. Aquest 
universalisme és continuat pels seus 
seguidors. Pau mateix dirà: «Ja no hi 
ha jueu ni grec, esclau ni lliure, home 
ni dona: tots sou un de sol en Jesucrist» 
(Ga 3,28).
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3 LA TRADICIÓ APOSTÒLICA, PARES DE L’ESGLÉSIA I 
IMMIGRACIÓ

Es pot trobar una incipient reflexió sobre la mobilitat humana en la 
tradició patrística (del segle i al viii). Per exemple, respecte a l’hospita-
litat cristiana, alguns pares apostòlics i després els pares apologistes 
inicien una reflexió teològica: el discurs o carta A Diognet, Climent de 
Roma; el manuscrit cristià Didajé, Orígenes, Lactanci, Basili, Aristides, 
Joan Crisòstom, Gregori de Nissa i Ambròs de Milà. «Viuen a les seves 
pàtries, però com si hi fossin forasters. Participen en totes les activitats 
dels bons ciutadans i accepten totes les càrregues, però com si fossin 
pelegrins. Tota terra estranya és pàtria per a ells, i tota pàtria els és 
terra estranya» (A Diognet, 5, 1.5).

En el comentari a la Carta als Romans, 
Orígenes demana que ens mostrem sol-
lícits i actius en l’hospitalitat: «En dir 
que hem de ser sol·lícits en l’hospitali-
tat (Rm 12,13) no tan sols dona a enten-
dre que hem de rebre l’hoste que vingui 
a nosaltres, sinó també que el busquem, 
que siguem sol·lícits, que escodrinyem 
i inquirim amb diligència per tot arreu, 
que no fos que potser n’hi hagués cap 
en alguna plaça i hagués de dormir sen-
se sostre».16

Al segle iv, Joan Crisòstom posa 
l’èmfasi en l’hospitalitat sobre altres 
necessitats materials: «Doncs pensa 

això sobre Crist. Ell camina errant i pe-
legrí, necessitat de sostre; i tu t’entre-
tens a adornar el paviment, les parets i 
els capitells de les columnes, i a pen-
jar llums amb cadenes d’or […] Tots 
aquests tresors se’ls poden emportar 
[…]; tot el que facis pel teu germà fa-
molenc, immigrant o nu, ni el mateix 
diable t’ho podrà prendre».17 

Per la seva banda, sant Ambròs de 
Milà fa alguns plantejaments en defen-
sa de les persones migrants que perfec-
tament es podrien signar en l’actualitat: 
«De cap manera han de ser aprovats els 
qui expulsen els immigrants de la ciu-
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tat en temps de fam, quan els haurien 
d’ajudar més. Els separen de la relació 
amb el Pare comú, els neguen els fruits 
que han estat donats a tots, els separen 
de la comunitat de vida ja iniciada: no 
volen repartir amb els qui tenen drets 
comuns els recursos en temps de ne-
cessitat».18

Sant Agustí descriu que l’hospitali-
tat enriqueix alhora l’hoste i la perso-
na que acull. «Que ningú presumeixi 
perquè acull l’immigrant: Crist en va 
ser. Millor era Crist acollit i socorregut 
que els qui el van acollir i van socórrer 

[…] Que ningú, doncs, germans meus, 
sigui superb quan socorre el pobre, ni 
digui en el seu esperit: jo dono, ell rep; 
jo l’admeto a casa meva, ell no té sos-
tre. Potser és més el que tu necessites. 
Potser és just aquell a qui aculls, i ell 
necessita pa i tu veritat; ell necessita 
sostre i tu cel; ell no té diners i a tu et 
falta justícia».19 Agustí mateix arriba a 
plantejar-se la condició de migrant, en 
un món que habitem i que és de tot-
hom: «Com podràs rebre algú com a 
hoste si tothom viu en la seva pròpia 
pàtria?».20
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4 LES MIGRACIONS, UN DESAFIAMENT ECLESIAL: 
EL MAGISTERI DE L’ESGLÉSIA

Si bé l’atenció que l’Església dedica als immigrants és present al llarg 
de la seva història, és a partir del segle xix quan el Magisteri comença 
a dedicar-hi una atenció especial. 

Lleó XIII és el primer papa que ela-
bora un document específic al tema de 
les migracions, i autoritza, mitjançant 
la carta Quamaerumnosa, la constitu-
ció de parròquies nacionals, societats 
i patronats a favor dels emigrants. Els 
successors d’aquest papa continuen la 
seva línia instituint obres catòliques 
específiques per als emigrants. Pius X 
subratlla el paper de les diòcesis d’ori-
gen en aquest servei; i al seu torn Benet 
XV i Pius XI fan veure la responsabili-
tat de l’acollida per part de les esglésies 
locals. L’any 1914, sota el pontificat de 
Benet XV, s’instaura la Jornada Mun-
dial del Migrant i el Refugiat. Amb 
Pius XII, que viu la Guerra de 1939-
1945 i les seves seqüeles de deportaci-
ons massives, exilis i desterraments, es 
planteja l’emigració des de la perspec-
tiva dels drets permanents i universals, 

basats en el principi de la solidaritat 
dels éssers humans en tant que per-
sones, i reconeix la salvaguarda de la 
“llibertat natural a emigrar”. En l’ex-
hortació apostòlica Exsul Familia (‘La 
família en l’exili’) proposa la Sagrada 
Família en el seu exili a Egipte com a 
icona de les massives migracions for-
çoses que vivim en el nostre temps:

«La família de Natzaret, model i 
consol dels refugiats. La família de 
Natzaret desterrada, Jesús, Maria i 
Josep, emigrants a Egipte i refugi-
ats allà per sostreure’s a les ires d’un 
rei impiu, són el model, l’exemple i 
el consol dels emigrants i pelegrins 
de tots els temps i llocs i de tots els 
pròfugs de qualsevol de les condi-
cions que, per por de les persecuci-
ons o apressats per la necessitat, es 
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veuen obligats a abandonar la pà-
tria, els pares estimats, els parents 
i els dolços amics per dirigir-se a 
terres estranyes» (Introducció, 1).

En les encícliques Pacem in Terris 
(PT) i Mater et Magistra (MM), Joan 
XXIII reafirma els principis incoats 
per Pius XII, i aporta noves llums da-
vant els fenòmens de globalització tot-
hora creixents que s’iniciaven als anys 
seixanta (PT 106). El Concili Vaticà II 
va insistir en la mateixa línia, i alho-
ra proposava una legislació generosa 
amb els nouvinguts. La Gaudium et 
Spes (GS) inclou nombroses referèn-
cies al problema dels moviments mi-
gratoris (GS 66). Pau VI continua en 
aquesta línia marcada pel concili i els 
seus predecessors, i institueix la Co-
missió Pontifícia per a la Pastoral de 
les Migracions. 

El papa Joan Pau II ofereix en els 
seus escrits nombroses referències al 
problema dels emigrants, i desenvo-
lupa àmpliament la Doctrina Social de 
l’Església sobre aquest punt. Els últims 
documents de caràcter social de Joan 
Pau II, sobretot Laborem Exercens, 
Sollicitudo Rei Socialis, Centesimus 
Annus, i també Familiaris Consortio, 
Christi fideles Laici i Redemptoris 
Missio, de caràcter majoritàriament 
eclesial, contenen una doctrina rica i 
nombroses i útils orientacions de tipus 
pràctic per a la Pastoral de la Mobilitat 
Humana (vegeu LE 23; SRS 38; CA 
48; CL 35-44; FC 46; RM 58). Un dels 
principals subratllats de Joan Pau II 
és el valor central de la persona. Així 

mateix, transforma la Comissió Pon-
tifícia, creada per Pau VI, en Consell 
Pontifici per a la Cura Pastoral dels mi-
grants i itinerants.

Benet XVI, que viu una crisi finan-
cera global durant el seu pontificat, 
planteja en Caritas in veritate una mi-
rada integral i més ètica que resitua les 
relacions internacionals i dedica una 
mirada especial als fluxos migratoris. 
En aquesta encíclica es planteja una 
autèntica autoritat política mundial i es 
parla d’un desenvolupament humà in-
tegral. L’any 2006, el papa Benet XVI 
presenta les migracions com un signe 
dels temps (JME 2006). 

El papa Francesc, provinent d’una 
família immigrant i davant el gran aug-
ment dels fluxos migratoris forçosos i 
globals, posa l’èmfasi en diverses encí-
cliques i documents ministerials (EG, 
AL, LS), en un fort suport i una mirada 
especial als migrants i els refugiats.21

En l’actualitat s’ha convertit en un dels 
grans líders mundials que ha posat una 
atenció especial en la realitat del dolor 
i el patiment, a més de la riquesa i l’es-
perança que aporten les persones mi-
grants.22 Al gener del 2017, va crear un 
nou Dicasteri per al Servei del Desen-
volupament Humà Integral, en el qual 
han de confluir els Consells Pontificis 
per a la Justícia i la Pau, Cor Unum, per 
a la Pastoral dels Migrants i Itinerants i 
per a la Pastoral dels Agents Sanitaris. 
A causa de la importància d’aquesta 
realitat, de moment el Papa s’ocuparà 
personalment de la secció del nou Di-
casteri, que atendrà els refugiats i els 
migrants.
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5 ALGUNES RECOMANACIONS PER SEGUIR EL CAMÍ

Des d’aquest context actual i des del pelegrinatge del poble de Déu, 
quins són els punts clau i les fronteres que necessitem transitar com a 
cristians? Al nostre parer, hi ha si més no cinc qüestions indefugibles 
que ens plantegen una mirada compromesa amb la realitat: la identitat, 
la dignitat, la justícia, l’hospitalitat i el tracte o la visió integral.23

5.1 Identitat: Qui és la meva 
família?

Un dels grans debats que es viuen en 
les nostres societats respecte a la reali-
tat migratòria té a veure amb el tema de 
la identitat,24 plantejada a través de ten-
sions diverses: seguretat nacional –in-
seguretat humana, ciutadania nacional 
o europea– ciutadania universal, etc.

Alguns teòlegs catòlics25 han plan-
tejat la hipòtesi que, als països occiden-
tals, la majoria dels cristians se senten 
còmodes amb una idea de nació-estat 
en què s’accepta l’assumpció que vi-
vim en “els nostres” països, i que en 
qualitat d’hostes poderosos som cridats 
a actuar benèvolament i caritativament 

amb els estrangers. Molts d’aquests 
discursos pressuposarien una noció de 
nació com a família i/o llar, expressada 
en termes com ara «la terra dels nos-
tres pares/mares o ancestres», «tenir 
cura de la nostra herència», «assegurar 
les nostres llars».26 En l’altre extrem, 
hi hauria creients que viuen la seva 
ciutadania com la manifestació del fet 
de compartir la mateixa pertinença a la 
gran família dels cristians a través del 
cos de Crist. 

És interessant explorar l’evangeli 
de Mateu per posar una mica de llum 
en aquests plantejaments. Mateu inicia 
el seu capítol primer amb la genealogia 
de Jesús (Mt 1,17), donant compte de 
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la seva bona fides familiar. Ens presen-
ta la Sagrada Família abans (Mt 1,18-
25), durant (Mt 2,10-15) i després del 
naixement de Jesús (Mt 2,19-23). El 
diable va ser el primer a anomenar-lo 
Fill de Déu (Mt 4,3), i el mateix Jesús 
es refereix a Déu dient-li Abba (Pare) 
quan ensenya a resar als seus deixe-
bles. Si bé aquest llenguatge familiar 
és comú en l’evangeli, no és menys 
cert que l’inici de la vida pública su-
posa un cert trencament en el qual el 
seguiment de Jesús se situa per davant 
dels llaços de sang (Mt 8,21-22). 

Més endavant, Jesús instrueix els 
apòstols en la seva missió, i situa clara-
ment en primer lloc el seguiment de la 
voluntat de Déu davant de qualsevol 
altra comesa o mediació, fins i tot la 
família. Des d’aquesta perspectiva, hi 
ha dos passatges que aporten molta 
llum. Un d’ells és el següent: «No us 
penseu que hagi vingut a portar la pau 
a la terra. No he vingut a portar la pau, 
sinó l’espasa. He vingut a separar el fill 
del pare, la filla de la mare, la nora de 
la sogra. Els enemics de cadascú seran 
la gent de casa seva. Qui estima el pare 
o la mare més que a mi, no és digne de
mi. Qui estima el fill o la filla més que
a mi, no és digne de mi. Qui no pren
la seva creu i em segueix, no és digne
de mi. Qui haurà guanyat la seva vida,
la perdrà, però qui l’haurà perduda per
causa meva, la trobarà» (Mt 10,34-39).

I l’altre (Mt 12,46-50): «Mentre Je-
sús s’adreçava a la gent, la seva mare 
i els seus germans, que eren fora, vo-
lien parlar amb ell. Algú li digué: “La 
teva mare i els teus germans són aquí 
fora, que volen parlar amb tu”. Ell li 
respongué: “¿Qui és la meva mare i qui 
són els meus germans?”. Llavors, asse-
nyalant amb la mà els seus deixebles, 

digué: “Aquests són la meva mare i els 
meus germans. El qui fa la voluntat del 
meu Pare del cel, aquest és el meu ger-
mà, la meva germana, la meva mare”».

Des d’aquesta mirada de conjunt, 
sembla evident que el seguiment i el 
seu actuar com a deixeble que creix i 
es fa en l’Esperit Sant té una predomi-
nança en la vida de Jesús sobre els lla-
ços familiars o l’afecció a la seva terra 
natal. Per tant, el que dota d’identitat 
a tot cristià és, per davant de qualse-
vol altra cosa, el seguiment a Jesús, la 
seva vida de pelegrí en aquesta terra, 
i no els llaços de sang o la pertinença 
a aquesta nació o a aquella altra. «La 
nostra identitat resideix no en el cre-
do d’una nació sinó en qui som com a 
poble pelegrí i el nostre moviment de 
sortida en la missió amb els estrangers 
necessitats».27 

És en aquest moviment de sortida 
que el diàleg es converteix en una peça 
clau quan abordem els temes d’identi- 
tat. Un diàleg que adopta un protago- 
nisme especial en el diàleg interreligiós 
profund: «Que el diàleg sincer entre 
homes i dones de diverses religions 
comporti fruits de pau i justícia».28

5.2 Dignitat: com ens ha creat 
Déu?

Una de les primeres qüestions que cri-
den l’atenció quan algú s’acosta al món 
de la mobilitat humana són els termes 
que s’empren: migrant, refugiat, mi-
grant forçós, refugiat de facto, migrant 
econòmic, immigrant indocumentat i 
desplaçat intern, entre d’altres. Encase-
llar una persona en moviment amb una 
d’aquestes etiquetes presenta connota-
cions clarament legals, polítiques, cul-
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turals, econòmiques i socials. Etiquetar 
les persones d’aquesta manera sovint 
genera desigualtat, asimetria en les re-
lacions, exclusió, explotació, estigma-
tització i privilegis. Així, d’alguna ma-
nera es crea una forma d’exclusió que 
ha estat considerada per alguns com a 
noves formes de «colonització».29

Part de la tasca que correspon a la 
teologia de les migracions és aprofun-
dir en aquests termes portant-los a un 
nivell més profund dins la nostra tradi-
ció judeocristiana. El llibre del Gènesi 
introdueix una definició d’ésser humà 
que rau en la base de la comprensió 
sobre la humanitat. L’ésser humà és 
creat a imatge i semblança de Déu  
(Gn 1,26-27; 5,1-3; 9,6; 1Co 11,7). Cap  
etiqueta o terme aplicable a les perso-
nes migrants es pot comparar a la dig-
nitat de ser imatge de Déu. 

Recordo que una de les qüestions 
que compartíem en una parròquia de 
Boston amb la comunitat salvadoren-
ca, quan celebràvem els batejos, era 
aquest plantejament. En una comunitat 
on hi havia un determinat nombre de 
persones que havien obtingut la ciuta-
dania, d’altres la residència permanent, 
d’altres encara el permís temporal i 
una bona quantitat eren indocumen-
tats, rebre el baptisme es percebia com 
el reconeixement a la dignitat de ser 
profeta, mestre i rei com Jesús mateix, 
i de ser cridats a ser fills de Déu, a la 
seva imatge, formant part d’una Esglé-
sia sense fronteres. En el baptisme,30 
tots els membres de la comunitat, i 
cadascun dels seus membres, indepen-
dentment de l’etiqueta rebuda a nivell 
legal, se sentien cohereus i amb la ma-
teixa dignitat. 

En alguns dels raonaments que 
es troben en la base dels termes que 

s’apliquen a les persones migrants hi 
ha un clar plantejament economicista 
o mercantilista. Moltes de les persones
que emigren, a més de fugir de situa-
cions de conflicte, ho fan també bus-
cant un futur millor. Aquest fet es re-
laciona estretament amb la cerca d’una
ocupació, d’educació per als fills, etc.
En molts casos, l’etiqueta rebuda té a
veure amb la possibilitat de permís de
treball i amb la capacitat real de treball
als països als quals arriben. Les socie-
tats que només veuen l’immigrant com
a simple mà d’obra han estat criticades
amb duresa, perquè es considera que
ajusten les seves polítiques migratòries
únicament a les necessitats del mercat
laboral. Quan hi ha necessitat de treba-
lladors, llavors són útils, i quan no n’hi
ha, es vol que siguin “d’un sol ús”. En
paraules de l’escriptor suís Max Frisch
el 1965: «Hem demanat mà d’obra i
han vingut persones». La Doctrina So-
cial de l’Església planteja clarament
que l’economia està al servei de l’ésser
humà, i no l’ésser humà al servei de
l’economia. Per això la qualitat moral
de l’economia no es mesura segons el
PIB sinó considerant com l’economia
ajuda a millorar la qualitat de vida de
tota la comunitat.31

Igualment, l’encíclica Gaudium et 
Spes (24) torna a aprofundir en aquest 
plantejament de la mateixa dignitat dels 
éssers humans que formen una mateixa 
comunitat: «Déu, que té cura paternal 
de tothom, volgué que tots els homes 
formessin una sola família i es tractes-
sin els uns als altres amb ànim fratern. 
Ja que tots, creats a imatge de Déu –el 
qual feu que, a partir d’un de sol, tota 
la raça humana habités arreu de la terra 
(Ac 17,26)–, són cridats a un únic i ma-
teix fi, això és, a Déu mateix».32
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Aquests vincles que ens uneixen 
com a família humana reconeixen la 
fraternitat com un nou paradigma en 
el qual l’altre no és un subjecte que ha 
d’anar superant obstacles dins la socie-
tat per anar guanyant drets, sinó que és 
el propi germà. 

Aquesta noció de dignitat humana 
està arrelada en la teologia cristiana, 
però té implicacions d’universalitat en 
altres tradicions religioses i filosòfi-
ques, fins i tot mostra moltes afinitats 
amb els drets humans expressats en la 
Declaració Universal (1948) i la Con-
venció de les Nacions Unides relacio-
nada amb l’estatus de refugiats (1951). 
Pacem in Terris (145) afirma que els 
drets humans deriven directament de 
la dignitat humana i que per això són 
universals, inviolables i inalienables.

En definitiva, la creació a imatge i 
semblança de Déu transmet una matei-
xa dignitat i fraternitat a tots els éssers 
humans que les porten tatuades al seu 
cor, i que res ni ningú podrà esborrar. 
Cap cristià, per tant, podrà consentir, 
i encara menys alimentar, manifesta- 
cions de racisme, xenofòbia,33 discrimi- 
nació i opressió davant de cap persona, 
especialment davant dels més pobres i 
vulnerables, perquè tots formem una 
mateixa comunitat universal. 

5.3 Justícia: Quan et vam veure 
foraster, i et vam acollir?

En els seus Exercicis Espirituals, sant 
Ignasi de Loiola proposa la contem-
plació de l’Encarnació: «[…] com les 
tres persones divines miraven tota la 
planura o rodonesa del món […] es 
determina en la seva eternitat que la 
segona persona es faci home per salvar 

el gènere humà, i així, vinguda la ple-
nitud dels temps […]» [EE 102]. Déu 
Trinitari mirant el món «[…] en tanta 
diversitat, tant en llur manera de vestir 
com en els gestos, uns blancs i altres 
negres, uns en pau i altres en guerra, 
uns plorant i altres rient, uns sans i al-
tres malalts, uns naixent i altres morint, 
etc.; […] en tanta ceguetat»34 [EE 106] 
decideix enviar Jesús. És en l’Encar-
nació on Déu mateix decideix posar-se 
en camí i convertir-se en migrant. 

En l’evangeli de Mateu s’aprecia 
com el Déu de Jesús no tan sols pren 
natura humana i emigra a aquest món, 
sinó que ell mateix es converteix en 
un refugiat quan la seva família pa-
teix persecució política i ha de fugir 
a Egipte (Mt 2,13-15). Déu no es re-
colza en cap privilegi humà, ni s’estal-
via dificultats. Déu mateix neix en un 
pessebre, sense domicili i a la intem-
pèrie, lluny de la terra on vivia la seva 
família. Sabem si la Sagrada Família 
tenia tots els documents que calia tenir 
per poder viatjar i creuar la frontera a 
Egipte? No ho sabem amb certesa. En 
aquest passatge s’aprecien almenys 
dues idolatries que des d’una perspec-
tiva migratòria presenten una entitat 
considerable: la idolatria de la llei i la 
idolatria del sedentarisme.

Si ens acostem a l’àmbit legal des 
d’una perspectiva teològica, observem 
que hi ha diferents lleis que afecten 
la realitat de les migracions. Segons 
Tomàs d’Aquino, podríem distingir 
quatre tipus de lleis: la llei natural, la 
llei civil, la llei divina i la llei eterna.35

Mentre que la política se centra prin-
cipalment en la llei civil, l’Església 
també pren les altres en consideració.36 
Així, respecte a la migració, si una llei 
civil exclou el pobre sense tenir en 
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compte la llei natural, com aquelles 
lleis que penalitzen a qui procura re-
cer al necessitat o les que promouen 
l’explotació o l’extorsió, per exemple, 
diríem que són lleis injustes. Si una 
llei civil afavoreix o permet que milers 
de persones morin al mar sense capa-
citat de sobreviure, aquesta llei no té 
en compte la llei divina de no matar, 
i de la mateixa manera seria una llei 
injusta. En alguns casos, la injustícia 
pot arribar a legalitzar-se quan les es-
tructures socials afavoreixen la classe 
privilegiada i exclouen els més vulne-
rables. Un cristià, ha d’obeir una llei 
injusta?

La qüestió sobre la legislació migra-
tòria i el control de fronteres és plante-
jada també en el marc teològic, i més 
en concret intentant cercar respostes en  
l’Escriptura. És interessant el debat que 
dos doctors i professors de l’Antic Tes-
tament en universitats nord-america- 
nes, Carroll37 i Hoffmeier,38 han tingut 
en aquest sentit. Hoffmeier veu en la 
Bíblia nombrosos paral·lelismes i una 
ratificació del model que molts paï-
sos occidentals (en concret els Estats 
Units) estan aplicant en les seves polí-
tiques migratòries actuals. Per la seva 
banda, Carroll veu amb claredat que 
la visió cristiana que es descriu en la 
Bíblia afavoreix la relativització de les 
fronteres, enfront de l’auxili al perse-
guit i el desvalgut. És interessant seguir 
aquest debat i fer-ne una síntesi pròpia. 
En el meu cas, he de dir que compartei-
xo la tesi de Carroll en la defensa del fet 
que les fronteres tenen un valor, però 
també considerant que són un mitjà i no 
una finalitat en si mateixes que pugui 
prevaler enfront de l’ésser humà, res 
que permeti vulnerar els drets bàsics o 
l’auxili al desvalgut. 

Una altra idolatria que es percep és 
la del sedentarisme. Si bé és comuna-
ment acceptat que el gènere humà ten-
deix a establir-se i a buscar unes segu-
retats determinades, caldria ser acurat 
i no pressuposar allò sedentari com a 
normatiu. Establir-se, com a oposat a 
moure’s, es pot convertir fàcilment en 
un ídol, privilegiant els que s’establei-
xen i deixant al marge els que estan en 
moviment, especialment els migrants. 
Segons Matovina i Tweed (2012), al 
llarg de la història s’ha associat arre-
lament amb civilització i acceptació, i 
mobilitat amb barbàrie i criminalitat. 
Però els immigrants ens ofereixen una 
invitació a re-cordar (és a dir a ‘passar 
pel cor’) l’essència de la identitat cris-
tiana com a pelegrins en aquest món. 
D’alguna manera, ens recorden que 
caminar i no tan sols establir-se és un 
element central per al cristià. 

És en aquest context d’associació 
prejudiciosa de persona indocumentada 
i en moviment com a criminal, i tenint 
com a base comuna la dignitat de tots 
els éssers humans, que no podem parlar 
de persones il·legals, sinó de persones 
indocumentades. Persones que si bé és 
cert que cometen una infracció admi- 
nistrativa quan entren en un país sense 
la documentació corresponent, s’ha de 
tenir clar que no són criminals. No se’ls  
pot aplicar la mateixa normativa, ni 
de facto el mateix tracte, que a altres 
persones que estan complint penes en 
centres de detenció o presons. 

Fa poques setmanes vaig parlar 
amb una família refugiada síria, que 
feia quatre anys que vagava pel nord 
d’Àfrica fugint de la guerra, de la mort 
i de la destrucció. Havien passat uns 
anys a Algèria, i després al Marroc, i 
després havien fet la seva entrada a Es-
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panya a través de l’oficina d’asil i refu-
gi a Melilla. Una família dividida per la 
guerra, per la necessitat, per les màfies. 
A la seva arribada a Espanya, la família 
va ser conduïda al CETI (Centre d’Es-
tada Temporal per a Immigrants). Un 
centre sobresaturat, sense instal·laci-
ons per acollir una família en conjunt, 
ni nens o bebès. Em deien: «A més de 
la penúria passada en el viatge, ara re-
tinguts. Per què ens retenen? No som 
criminals. Per què passen les setmanes 
i continuem vivint aquesta situació?».

Si seguim amb el mateix raonament 
anterior, els migrants indocumentats 
infringeixen una llei civil, però de fet 
en la gran majoria dels casos estan 
honrant la llei natural i divina segons 
la qual cal tenir cura dels seus en casos 
d’extrema necessitat o de violència ge-
neralitzada. 

És en aquest context d’injustícia, 
de conflicte, de ceguesa, on Déu s’en- 
carna. La misericòrdia de Déu es posa 
en camí oferint redempció i practicant 
la justícia, mou a l’acció. Déu, donant-
se gratuïtament, es buida de si mateix, 
de tot menys d’amor, i es converteix 
en un de tants, més encara en un mi- 
grant, passant per una condició de vul- 
nerabilitat i acompanyament en un 
acte profund de solidaritat divina. El 
passatge de Mateu 25 ens presenta Je- 
sús d’aquesta manera: «Quan et vam 
veure foraster, i et vam acollir; […] En 
veritat us ho dic: tot allò que fèieu a 
un d’aquests germans meus més petits, 
m’ho fèieu a mi» (Mt 25,38-40). Jesús 
es converteix en refugiat. Si Déu es 
converteix en migrant, això implica que  
en el contacte amb els migrants i els 
refugiats coneixem més de prop com 
és Déu.39 «En cadascun d’aquests ‘més 
petits’ està present Crist mateix».40 

5.4 Hospitalitat: Amb qui 
comparteix taula Jesús?

Jesús va descobrint en la seva vida 
que l’única llei que té sentit és la llei 
de l’Amor (Jn 13,34). L’Amor que fa 
saltar per sobre de les nostres pors, de 
les nostres inseguretats humanes i que 
s’obre gratuïtament als altres. Un amor 
que rebem gratuïtament de Déu, i que 
alhora som cridats a oferir-lo als altres. 
«De franc ho heu rebut, doneu-ho tam-
bé de franc» (Mt 10,8). Jesús du a ter-
me la seva missió com a migrant, com 
a pelegrí en terra estranya, incomprès 
pels seus, sempre en camí, sense casa ni 
manteniment propi. Pel camí va actua-
litzant el Regne i el va fent present. És 
pel camí on té l’oportunitat de trobar-se 
amb el desvalgut, amb la viuda, amb el 
leprós, amb la pecadora, amb el recap-
tador d’impostos, amb els pescadors, 
amb els escribes, i amb aquells que són 
exclosos de la societat. Una invitació 
que va rebre la primera Església des 
dels seus orígens i la qual va dinamitzar 
per posar-se en camí, per fer-se pele-
grina, per fer-se migrant. Per portar la 
bona notícia, la llei de l’Amor a tots els 
racons del món. 

Un element central de la missió de 
Jesús i per tant, de l’Església, és l’hos-
pitalitat.41 Una hospitalitat que es viu 
d’una manera especial a través del mi-
nisteri de la reconciliació, d’estendre 
ponts en un món fragmentat, saltant 
els límits del que és legal-il·legal, del 
pur-impur, i de la inclusió-exclusió. 
És des de la mirada misericordiosa de 
Déu que la Llei, allò legal, allò pur, 
pren el seu sentit més profund, i ocu-
pen el seu lloc com a mitjans i no com 
a finalitats (Mc 2,23-3,6; Lc 6,1-22; Mt 
12,1-14). «Per Jesús, la misericòrdia 



21

de Déu no pot ser continguda entre els 
murs de ments limitades, i desafia la 
gent a reconèixer una llei més gran ba-
sada en la incalculable misericòrdia de 
Déu abans que en nocions restrictives 
sobre el que és digne o indigne».42 El 
ministeri de la reconciliació43 parteix 
de la mirada misericordiosa i amorosa 
de Déu. Seguint amb el passatge dels 
Exercicis de Sant Ignasi, la Trinitat va 
mirar el món i va dir: «Fem redempció 
del gènere humà» [EE 107]. 

Diàriament, milions de persones 
viuen un calvari havent de tractar amb 
els límits del que és pur o impur, els 
límits de l’exclusió i la inclusió. Re-
cordo que fa anys, en un llogaret de 
l’interior de l’Índia, passejava amb uns 
nens que vivien en un centre d’acollida 
per a orfes de famílies dalits (intoca-
bles). Passejàvem per carrerons fent 
broma i jugant fins que vam trobar uns 
quants homes que ens van fer uns ges-
tos ostentosos perquè no passéssim en-
llà. Aviat em vaig adonar que el poble 
estava dividit per castes, igual que les 
classes a l’escola… Ningú podia tocar 
aquells nens, fills dels intocables. De 
fet, em va impressionar el testimoni de 
la professora de l’escola. Havia pres 
una opció: fent classes a aquells nens 
havia perdut la “puritat”. Cap home es 
casaria amb ella.44

La família migrant és un espai pri-
vilegiat per a l’hospitalitat. El mateix 
papa Francesc, en l’exhortació apostò-
lica Amoris Laetitia, diu que les migra-
cions «representen un altre signe dels 
temps que cal afrontar i comprendre 
amb tota la càrrega de conseqüències 
sobre la vida familiar […] La mobili-
tat humana, que correspon al natural 
moviment històric dels pobles, pot re-
velar-se com a autèntica riquesa, tant 

per a la família que emigra com per al 
país que l’acull» (AL 46). Necessitem 
tenir una mirada especial per a aque-
lles famílies que viuen experiències 
migratòries dramàtiques i devastado-
res, quan tenen lloc fora de la legalitat 
i són sostingudes pels circuits interna-
cionals del tràfic de persones. També 
quan concerneixen les dones o als nens 
no acompanyats. 

L’hospitalitat de Jesús, als nostres 
dies, es basa en “pilars sòlids”: acollir 
a casa i convidar a taula; crear espais 
de trobada per ajudar a curar, compar-
tir, reconciliar, discernir, celebrar; i ser 
testimonis d’esperança.45

Si es repassa la vida de Jesús es 
veu que els seus àpats i les seves ce-
lebracions van ser un element central 
en la seva experiència com a migrant 
i com a pelegrí. Amb qui seia a taula 
Jesús? I els seus convidats predilectes, 
qui eren? Sovint, Jesús seu a taula amb 
pecadors, i actuant d’aquesta manera 
reconfigura les barreres de la puritat, 
amb aquells que vivien marginats per 
raons econòmiques (Lc 7,11-17), de 
salut (Lc 7,22; Mc 10,46; Jn 9,8), ra-
cials (Lc 7,1-10), religioses (Lc 7,24-
35) i morals (Lc 7,36-50). La seva in-
vitació a taula va constituir una bona
notícia per als pobres i els exclosos, i
alhora en molts casos li va comportar
rebuig i va provocar escàndols.46 Al-
guns teòlegs opinen que la seva ma-
nera de transitar per les categories de
la inclusió i l’exclusió, sobretot en la
seva forma d’asseure’s a taula, va ser
el que va portar Jesús a ser jutjat i cru-
cificat: «Jesús va ser crucificat per la
forma en què menjava».47

En paraules de J. Jeremias: «Tota 
comunitat de taula és, per a un orien-
tal, garantia de pau, de confiança, de 
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fraternitat; comunitat de taula significa 
comunitat de vida. Per a un oriental és 
clar que, admetent a taula pecadors i 
marginats, Jesús ofereix salvació i per-
dó. Per això els fariseus reaccionen vi-
olentament».48 

És a la taula on tot pren sentit, on 
els d’Emmaús van reconèixer Jesús, 
«quan partia el pa»,49 és en l’eucaristia 
on fem memòria de Jesús en la fracció 
del pa compartit i de la sang vessada. 
Jesús és hospitalari fins a l’extrem. En 
aquest sentit, l’hospitalitat esdevé mi-
sericòrdia, obre les portes, acull el des-
valgut i l’exclòs (Lc 10,25-37).

Jesús era hospitalari i asseia a taula 
el qui es trobava pel camí, fent festa, 
anticipant la taula compartida del Reg-
ne de Déu (Lc 15,11-32). Una festa, 
una celebració que, alguns autors, com-
parant-la amb l’acollida de refugiats i 
migrants a Europa, han descrit com a 
«celebracions de trobades intercultu-
rals que poden arribar a ser experiènci-
es modernes de l’Esperit Sant»,50 com 
en Pentecosta (Ac 2,1-13). 

5.5 Un tracte i una visió integrals: 
Està tot connectat?

Vivim en un món en què la globalitza-
ció i la interdependència afecten direc-
tament o indirectament totes les perso-
nes, comunitats i nacions del planeta. 
La nostra xarxa de comunicacions, tant 
terrestres com marítimes i aèries, i no 
diguem les electròniques, va creixent 
de manera exponencial. En aquest món 
global, interconnectat i complex, no 
hi ha res que s’esdevingui en una part 
del planeta sense que d’una manera o 
d’una altra afecti milions de persones 
en altres llocs. Per exemple, una caigu-

da de la cotització del cacau en la borsa 
de Londres afecta milions d’agricultors 
de mig món. Igualment, quan mirem 
moltes de les etiquetes de la roba que 
comprem descobrim tota una cadena 
de producció encadenada que recorre 
mig món, i que sol aprofitar al màxim 
les primeres etapes del procés, més in-
tensives en mà d’obra, als països en via 
de desenvolupament, i les últimes, ge-
neralment al costat del benefici de les 
vendes, als països del nord.51 

Aquesta idea que estem connectats 
es troba molt ben expressada per sant 
Pau amb la metàfora del cos humà, 
en referència a l’Església i a la nostra 
connexió amb Jesús. Tots formem un 
sol cos en Crist (1Co 12,12). Cadascú 
som diversos membres, amb funcions 
diverses (Rm 12,4), però un sol cos 
(1Co 12,27). Per això, el que afecta un 
dels membres afecta la resta, perquè 
tots som un. 

Aquesta mateixa imatge d’inter-
connexió, sobretot amb la Terra i amb 
el medi ambient, és viscuda en la nos-
tra tradició amb molta força des dels 
relats de la creació (Gn 1-3), en què 
Déu és la font i s’involucra en tot el 
que ha estat creat, commovent-se i 
acompanyant-ho tot especialment a 
través del seu Fill, fins a la consumació 
en la nova creació (2Co 5,17). 

Jesús creix en un ambient rural i 
tota la seva vida i predicació tenen 
com a referència la simbologia dels 
elements de la natura, les collites, etc. 
Aquesta interconnexió d’allò que s’ha 
creat amb Déu, és expressat per Jesús 
mateix amb metàfores molt connecta-
des amb la creació: «Jo sóc el cep ve-
ritable i el meu Pare és el vinyater […] 
Estigueu en mi com jo estic en vosal-
tres. Així com les sarments, si no estan 
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en el cep, no poden donar fruit, […] Jo 
sóc el cep i vosaltres les sarments. El 
qui està en mi i jo en ell, dona molt de 
fruit […] La glòria del meu Pare és que 
doneu molt de fruit i sigueu deixebles 
meus» (Jn 15,1-8). 

Aquesta interconnexió que vivim, 
de la qual ens parla Jesús mateix, 
ens planteja reptes cada vegada més 
grans, que impliquen compromisos 
més forts, al costat d’una necessitat de 
respostes resistents i transformadores. 
Un d’aquests grans reptes és el de les 
migracions mediambientals. En l’actu-
alitat, la població que ha d’abandonar 
casa seva a causa dels problemes ge-
nerats per catàstrofes naturals, l’escal-
fament global, la concentració de ga-
sos d’efecte hivernacle, el creixement 
del nivell del mar o episodis naturals 
extrems, en general, és superior als 
desplaçats per conflictes bèl·lics, cau-
ses polítiques o socioeconòmiques. 
Es creu que anualment 25 milions de 
persones es veuen forçades a deixar 
casa seva per causes ambientals. L’Alt 
Comissionat de les Nacions Unides per 
als Refugiats (ACNUR) calcula que 
entre 250 i 1.000 milions de persones 
perdran casa seva i les seves propietats 
o bé es veuran obligades a deixar el
territori on viuen, fins i tot el seu país,
al llarg dels pròxims cinquanta anys.

Com comentàvem anteriorment, el 
món que vivim ens planteja cada dia 
reptes més complexos que necessiten 
respostes també complexes, resistents 
i transformadores, que intentin mirar 
la realitat en les seves diverses pers-
pectives, és a dir, en conjunt. No po-
dem donar respostes parcials a un repte 
complex i global. El papa Francesc ha 
consagrat un concepte, el d’«ecologia 
integral», en el qual planteja un vincle 

entre els afers ambientals i les qüesti-
ons socials. Un vincle que, en les mi-
gracions ambientals, té un nexe inelu-
dible. 

Per a Francesc, «l’anàlisi dels pro-
blemes ambientals és inseparable de 
l’anàlisi dels contextos humans, fami-
liars, laborals, urbans, i de la relació de 
cada persona amb ella mateixa» (LS 
141), perquè «no hi ha dues crisis se-
parades, una ambiental i l’altra social, 
sinó una única i complexa crisi socio-
ambiental» (LS 139). En aquest con-
text, «és tràgic l’augment dels migrants 
que fugen de la misèria empitjorada per 
la degradació ambiental, que no són 
reconeguts com a refugiats en les con-
vencions internacionals i porten el pes 
de les seves vides abandonades sense 
cap protecció normativa» (LS 25). 

En aquest procés, cal considerar la 
terra un bé comú (LS 156) que com-
partim amb els altres i del qual som 
responsables davant de les generacions 
futures (solidaritat intergeneracional); 
una idea que va unida a l’opció prefe-
rencial pels més pobres (LS 158), és a 
dir les víctimes principals de les mi-
gracions mediambientals (LS 48) i que 
en molts casos no arriben a tocar amb 
les seves mans la bondat d’aquest món 
interconnectat, a causa de les bretxes 
digitals i financeres, entre d’altres. 

Tot està connectat, per això aques-
ta crisi ecològica que arriba arreu, és 
en últim terme una crisi espiritual que 
enfonsa les arrels en una desconnexió 
de l’ésser humà amb ell mateix, amb 
la terra, amb els seus semblants i amb 
Déu. Per aquesta raó, necessitem fer 
una “conversió ecològica”, apostar per 
un altre estil de vida (LS 203-208) i 
plantejar una educació ambiental (LS 
213). 
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El concepte teològic de reconcilia-
ció expressa aquesta mirada integral i 
la mateixa manera de ser de Déu, que 
«ens ha reconciliat amb ell mateix per 
Crist i ens ha confiat a nosaltres aquest 
servei de la reconciliació. Efectiva-
ment, Déu, en Crist, reconciliava el 
món» (2Co 5,18-19). Aquesta conver-
sió ecològica, aquesta mirada integral 
que ja hem assenyalat, és en el fons 
una missió que vol restablir unes re-
lacions justes amb nosaltres mateixos, 
amb els altres, amb la creació i amb 
Déu mateix (CG 35 i 36).

En resum, se’ns planteja un desa-
fiament urgent per cuidar i protegir la 

nostra casa comuna, que inclou l’en-
fortiment de la consciència que som 
família humana i de la nostra necessi-
tat de conversió ecològica. La mirada 
des de les migracions desborda tota 
perspectiva parcial, per la qual cosa 
ens enfrontem al repte de cercar «un 
desenvolupament sostenible i integral, 
perquè sabem que les coses poden 
canviar. El Creador no ens abandona, 
mai no ha fet marxa enrere en el seu 
projecte d’amor» (LS 13). Però aques-
ta solució requereix “una aproximació 
integral per combatre la pobresa, per 
tornar la dignitat als exclosos i simultà-
niament per cuidar la natura» (LS 139).
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6 RECAPITULEM

La realitat migratòria com a “signe dels nostres temps”52 necessita ser 
apropiada amb una més gran intensitat i fondària per la reflexió teo- 
lògica. 

El context actual de les migracions a 
nivell mundial i la invitació que rebem 
a redescobrir una mirada misericor- 
diosa davant d’aquesta mateixa reali-
tat, ens planteja quatre punts crucials: 
la identitat, la dignitat, la justícia i 
l’hospitalitat.

En primer lloc, la identitat de tot 
cristià assenta les arrels en el segui-
ment de Jesús i en la seva vida de pe-
legrí, d’home que camina, i no en els 
llaços de sang o en la pertinença a una 
ètnia o una nació. I aquesta identitat es 
construeix des del diàleg. 

El segon punt clau és el de la dig-
nitat. L’ésser humà és creat a imatge 
i semblança de Déu. Aquesta filiació 
que ens obre a la fraternitat dota a to-
tes les persones d’una mateixa dignitat 
que res ni ningú podrà esborrar mai. 

Per tant, com a cristians ens reconei-
xem membres d’una mateixa comuni-
tat universal en què no tenen cabuda 
en cap cas el racisme, la xenofòbia ni 
l’opressió.

En tercer lloc, Déu es dona gratuïta-
ment buidant-se de si mateix i s’encar-
na en el món passant per una condició 
de vulnerabilitat i d’acompanyament 
en un acte profund de solidaritat divi-
na. En aquest sentit, la misericòrdia de 
Déu es posa en camí practicant la jus-
tícia. Jesús, en aquest procés de dona-
ció, es converteix en migrant: «¿Quan 
et vam veure foraster, i et vam acollir 
[…] En veritat us ho dic: tot allò que  
fèieu a un d’aquests germans meus més 
petits, m’ho fèieu a mi» (Mt 25,38-40). 
Per tant, si Déu mateix es converteix 
en migrant, això implica que en la tro-
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bada amb els migrants i els refugiats 
coneixem més de prop i en profunditat 
com és Déu. 

En quart lloc, l’hospitalitat. L’hos-
pitalitat ens obre a un dels elements 
centrals de la missió de Jesús, que té 
un accent especial amb el ministeri 
de la reconciliació i de la celebració. 
En un món que a vegades es presenta 
fragmentat i esquerdat, el cristià és cri-
dat a estendre ponts saltant per sobre 
dels límits de les dualitats legal-il·le-
gal, pur-impur, inclusió-exclusió. Així 
mateix, un dels grans pilars de l’hos-
pitalitat és l’acte de celebració, el fet 
de convocar a taula, al banquet. Jesús 
convida a seure a la seva taula, a parti-
cipar de la celebració, els qui la socie-
tat rebutja o demonitza. És en aquesta 
capacitat d’hospitalitat, en aquest as-
seure’s a taula, que Jesús anticipa el 
Regne de Déu. Aquesta forma de fer 
hospitalitat el va portar a la creu. 

A tot plegat cal afegir un darrer punt 
clau, que no és el menys important: 
ens cal un tracte i una visió integrals. 
Déu ens ha creat com a una sola famí-
lia, amb el convenciment que tot està 
connectat. En certa manera, la globalit-
zació ens deixa albirar el que això pot 

significar, però necessita posar al cen-
tre les persones, la creació, Déu; i no 
els interessos econòmics o polítics. Les 
migracions mediambientals plantegen 
un seriós interrogant al nostre món, que 
no pot ser enfrontat de manera parcial o 
esbiaixada. Necessitem caminar cap a 
un desenvolupament sostenible i inte-
gral, que torni la dignitat a les persones 
i al medi ambient.

Qui és la meva família? Com ens 
ha creat Déu? Quan et vam veure fo-
raster, i et vam acollir? Amb qui com-
parteix taula Jesús? Està tot connectat? 
Aquestes cinc preguntes continuen 
encoratjant, reptant i qüestionant la 
manera d’acostar-nos a la realitat dels 
migrants, en el nostre trànsit per una 
teologia de les migracions.

Potser la nostra Església i tots nos- 
altres necessitem –a més de campa-
nyes mediàtiques i d’accions d’inci-
dència política en favor de les persones 
migrants més vulnerables– una mirada 
que, des de la identitat, la dignitat, la 
justícia, l’hospitalitat i la visió integral 
impregni la vida ordinària de l’Esglé-
sia, els nostres cors i els de les nostres 
comunitats, i sobretot que ens commo-
gui i ens impulsi a l’acció.
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7 ORACIÓ EN MEMÒRIA DE LES VÍCTIMES DE LES 
MIGRACIONS

Acabem amb una oració que el papa Francesc va fer a Lesbos l’abril del 2016 en 
memòria de les víctimes de les migracions, al costat de l’arquebisbe d’Atenes i 
de tota Grècia, Hieronymos II, i del patriarca ecumènic Bartomeu I, líder espiritual 
dels cristians ortodoxos.

Déu de Misericòrdia, 
et demanem per a tots els homes, dones i nens 
que han mort després d’haver deixat la seva terra, 
cercant una vida millor. 
Encara que moltes de les seves tombes no tenen nom, 
per a tu cada un és conegut, estimat i predilecte. 
Que mai no els oblidem, 
sinó que honrem el seu sacrifici amb obres més que amb paraules.

Et confiem els qui han realitzat aquest viatge, 
afrontant la por, la incertesa i la humiliació, 
per arribar a un lloc de seguretat i d’esperança. 
Així com tu no vas abandonar el teu Fill 
quan Josep i Maria el van portar a un lloc segur, 
mostra’t proper a aquests fills teus 
a través de la nostra tendresa i protecció. 
Fes que, amb la nostra atenció cap a ells, 
promoguem un món en què ningú es vegi forçat a deixar casa seva 
i tothom pugui viure en llibertat, dignitat i pau.

Déu de misericòrdia i Pare de tots, 
desvetlla’ns del sopor de la indiferència, 
obre els nostres ulls als seus patiments 
i allibera’ns de la insensibilitat, fruit del benestar mundà 
i del tancar-nos en nosaltres mateixos. 
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Il·lumina tothom, les nacions, les comunitats i a cadascun de nosaltres, 
perquè reconeguem com a germans i germanes nostres 
els qui arriben a les nostres costes. 
Ajuda’ns a compartir amb ells les benediccions 
que hem rebut de les teves mans i a reconèixer que junts, 
com una única família humana, 
som tots emigrants, viatgers d’esperança cap a Tu, 
que ets la nostra veritable casa, 
allà on tota llàgrima serà eixugada, 
on estarem en pau i segurs en la teva abraçada.
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QÜESTIONS PER A LA REFLEXIÓ

1. El quadern planteja la realitat migratòria com un signe dels temps. Se-
gons les dades que s’hi han reflectit i el pes que el debat migratori té en
el nostre món actual: Quin seria al teu parer la millor manera d’acostar
aquesta realitat de les persones en moviment al teu context més pròxim?

2. La Bíblia descriu Abraham com a pare de la fe des de l’experiència fun-
dacional com a migrant. Aquest element és recordat en diversos mo-
ments en la Bíblia: «El meu pare era un arameu errant» (Dt 26,5). Creus
que el cristianisme i les altres religions del llibre que consideren Abraham
el seu pare en la fe viuen aquesta realitat migratòria com a constitutiva
de la seva pròpia experiència religiosa?

3. El Poble de Déu es configura com a comunitat creient en dues fites cru-
cials connectades amb l’experiència de poble migrant: l’exili a Egipte i
l’èxode a la terra promesa. N’eres conscient abans de fer aquesta re-
flexió? Saps totes les vegades que la Bíblia fa referència a aquests dos
esdeveniments associats a la realitat migratòria?

4. Jesús es reconeix com a migrant, des dels seus orígens. Mateu presenta
la infància de Jesús i la Sagrada Família sota una experiència molt dura
de migració forçosa (Mt 2,14-15). Lucas mateix narra el naixement de Je-
sús fora de la ciutat, com una família migrant, «perquè no hi havia lloc per
a ells a la sala de l’hostal» (Lc 2,7). T’havies adonat d’aquesta realitat en
la vida de Jesús? Et convidem a intentar fer una relectura de la teva vida
a la llum del «fil migratori». Potser reconeixent els teus orígens i els de
la teva família t’adonaràs de tota la teva experiència pelegrina en la vida.

5. «De cap manera s’han d’aprovar els qui expulsen els immigrants de la
ciutat als temps de fam, quan els haurien d’ajudar més. Els separen de
la relació amb el Pare comú, els neguen els fruits donats per a tots, els
separen de la comunitat de vida ja iniciada: no volen repartir amb els que
tenen drets comuns els recursos als temps de necessitat». Saps quan va
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ser, que es van denunciar aquestes pràctiques? Les narra Sant Ambròs 
al segle iv. Paraules tan antigues, però tan actuals. Quins ensenyaments 
has pogut aprendre dels missatges que ens expressen els Sants Pares 
tants segles enrere?

6. El papa Francesc, com també els seus predecessors, han reconegut
la importància i la necessitat d’«acollir, protegir, promoure i integrar els
emigrants i els refugiats» (JMM 2018). El papa Francesc mateix ha dut a
terme accions concretes, visites i acolliments, i ho ha fet animant a tota
la comunitat cristiana en aquesta direcció. I també és el papa Francesc
que, sobre l’acollida de migrants i refugiats, ens diu: «Acollir l’altre és
acollir Déu en persona». Com has rebut aquesta invitació des de la teva
experiència personal o des de la teva comunitat? Coneixes casos de
persones concretes que han viscut aquesta experiència d’èxode?

7. El quadern planteja cinc grans qüestions en l’àmbit de les migracions:
identitat, dignitat, solidaritat, hospitalitat i integralitat, i cadascuna es pre-
senta amb un interrogant: Qui és la meva família? Com ens ha creat
Déu? Quan et vam veure foraster, i et vam acollir? Amb qui comparteix
taula Jesús? Està tot connectat?

Quines respostes donaries a cadascuna d’aquestes preguntes des de la
teva pròpia vida i la teva experiència personal?
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