
#1 ACOLLIR
Comencem pel principi. 
La primera manera de ser 
hospitalitari és l’acollida. 
Ser un bon acollidor amb 
tothom qui passa pel nostre 
costat és el primer pas per 
ser hospitalitari. Una mirada 
amable, un somriure, una 
pregunta... Necessites o vols 
alguna cosa? D’on ets? D’on 
véns? Estem tan acostumats 
a passar pel costat de tanta 
gent sense expressar res 
envers ells, que quan veiem  
algú abatut, amb mirada 
neguitosa o perduda, també 
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realitat i la condicionin. I el 
que és pitjor, gairebé segur 
que hem maltractat algú i 
ens hem fet mal a nosaltres 
mateixos.

I és que l’hospitalitat té 
un fons encisador. L’aparent 
senzillesa del gest d’acollida, 
mou en el nostre interior 
d i n à m i q u e s  p e r s o n a l s , 
relacionals i polítiques molt 
profundes. És obrirnos a 
l’altre, a l’estrany i nou que 
apareix davant nostre. Deixar
lo formar part del nostre món 
i entrar nosaltres al seu. I... 
l’acollida ha de ser no tan 
sols tolerada, sinó celebrada! 
No limitarse a oferir  atenció, 
sinó cura, respecte i honor. 
No donar tant sols aliment, 
sostre i llit, sinó empatia i 
escolta. És una trobada de 
reciprocitat i, quan s’acaba, 
no tot és igual.

#2 AGRAIR
Alguna cosa ha canviat a les 
dues parts que han intervingut: 
amfitrions i hostes. Qui ha 
acollit qui? No recordeu la bo
na sensació que queda quan 
hem acollit algú desconegut 
a casa i ens acomiadem amb 
una abraçada? Serà que ens 
sentim millor, quan hem es
tat capaços d’acollir? Deixar 
caure  le s  barreres ,  ens 
condueix a una experiència 
divina.

El gran enemic de l’hos
pitalitat és la por, que sovint la 
genera la riquesa privada i els 

poders interessats en mantenir 
l’individualisme. Quan vaig 
anar a Anantapur, una de les 
zones més pobres de l’Índia, 
em vaig sentir profunda ment 
acollit primer pel poble i des
prés per la casa i la famí lia 
del  nen que apadrinàvem. 
Era una petita cabana de 
nou metres quadrats. Allà es 
feia tot. Les dents blanques 
dels nens, i també dels grans, 
especialment de les dones, 
lluïen uns somriures i una 
dignitat que –dins l’extrema 
pobresa– feien veure el món 
d’una altra manera.

Leonardo Boff ens diu: 
«L’acollida treu a la llum la 
condició bàsica de l’ésser 
humà: existim, perquè hem 
es tat acollits per la terra, 
pels pares i per la socie tat. 
L’hos pitalitat ,  connecta 
amb la nostra condició de 
sers de penents, vul nerables, 
necessitats de cura i atenció». 
Ens recorda que no sempre 
tot és a la nostra disposició 
i que sense adonarnosen 
som captaires d’amistat, de 
reconeixement i de respecte, 
tant individualment com a 
nivell de poble.

#3 S Í  O  S Í
L’hospitalitat neix en el ter
reny personal, madura en 
l’espai comunitari i arriba 
a la seva plenitud a l’esfera 
política. Hi ha una frase que 
explica bé això: «Per ser bon 
ciutadà, s’ha de ser bon veí. 

Per ser bon veí, s’ha de ser 
hospitalitari».

Tan important és l’hos
pitalitat, que a la Bíblia, 
i òbviament a l’evangeli, 
se’ns diu que l’acollida al 
foraster ens connecta amb 
el transcendent. «Fer lloc a 
l’altre, és fer lloc a l’Altre». 
Els textos sagrats són plens 
d’exemples. És deliciós veu
re com Abraham i  Sara, 
s’afanyen a servir els forasters 
amb totes les delicadeses. Ells 
són Jahvé! El descentra ment 
d’un mateix, ens endinsa 
en el misteri, i aquell acte 
d’acoll ida fa possible el 
futur d’un poble, doncs els 
forasters, quan se’n van els 
prometen la descendència 
que donarà continuïtat al 
poble d’Israel.

Deixeume acabar amb 
un paràgraf de l’evangeli de 
Mateu: «Vaig ser foraster i 
m’acollíreu a casa... I quan et 
vàrem veure com a foraster 
i et vàrem acollir...? Quan 
ho vàreu fer amb algú dels 
més petits d’aquests germans 
meus, m’ho féreu a mi». Més 
directe, impossible: el foras
ter és Jesús.

#4 C A N V I A R
 EL RELAT

Obrirnos a l’estrany, canvia 
la nostra forma de veure 
el món i d’entendre’ns a 
nosaltres mateixos.  Fixeu
vos amb la història del camí 
d’Emmaús. Els deixebles de 
Jesús van capcots, tristos pel 
que ha passat a Jerusalem. 
Han matat el seu mestre. 
Com a un bandoler. Ells que 
tenien tantes esperances en 
ell! Desa nimats, se’ls uneix 
en el camí un desconegut. 
Podien haver callat i no parlar 
de la seva tragèdia. Però 
s’obren. Permeten que aquell 
caminant penetri en els seus 
cors atribolats. Li expliquen 
el seu relat. Es fan vulnerables 
al desconegut i, aquest, els 
obre nous horitzons. Fa una 
reinterpretació dels fets i de 
la història. Una lectura sor
prenent i diferent sobre el que 
ells mateixos havien viscut. Els 
canvia el relat i el punt de 
vista. Posa els seus cors dins de 
l’alegria i l’optimisme.

L’hospitalitat, tot un mis
teri per descobrir. 
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passem d’ell. Vulguem o 
no, aquests comportaments 
creen exclusió i ens fan mal 
a nosaltres mateixos. Si som 
sincers, reconeixerem que 
ens quedem malament quan 
ens passa això.

Tenim una extraordinària 
facilitat per crear barreres 
o posar etiquetes (que és el 
mateix que jutjar). Em fa 
molta pena quan veig un 
grup que parla d’algú (sense 
que aquest hi sigui present), 
qualificantlo o etiquetant
lo.  No ens adonem que, 
d’aquesta manera, estem 
generant opacitat relacional 
i propiciem que els altres 
configurin malament la 

L’acollida 
treu a la llum 
la condició 
bàsica de 
l’ésser humà.

DEL SOMRIURE A 
L’HOSPITALITAT
INSPIRANT-SE EN EL QUADERN
DE CRISTIANISME I JUSTÍCIA
«DE L ’HOSTIL ITAT A L ’HOSPITALITAT» 
-ORIENTAT A DENUNCIAR EL TRACTE
INHUMÀ QUE REP LA POBLACIÓ MIGRANT-
L’AUTOR NO S’HA POGUT ESTAR
D’ESCRIURE UNES REFLEXIONS QUE
ENS INTERPEL·LEN A TOTS.
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L’hospitalitat, enfocada des de la 
perspectiva desenvolupada en 
aquest article, ha estat el tema de 
la  “Caminada amb Causa”de 
tardor que s’ha fet l’1 d’octubre 
al Monestir de Sant Jeroni de 
la Murtra (Santa Coloma de 
Gramanet)
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