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La cortina de fum de disculpes que ha corregut el PP per aturar la crisi 

oberta a Badalona per un fullet xenòfob, editat pel líder del partit a la 

ciutat, Xavier García Albiol, que va començar a repartir-se diumenge, amb 

prou feines pot dissimular la realitat: els conservadors s’han deixat 

arrossegar fins al relliscós terreny del racisme descarnat. Es miri per on 

es miri, vincular immigració amb inseguretat pot ser tan rendible 

electoralment, com menyspreable al si d’una societat democràtica 

avançada. Procedir de la mateixa manera amb la comunitat gitana 

d’origen romanès, convertida en referència genèrica de comportaments 

incívics, no és més defensable. 

 

Justament perquè es tracta de comportaments oposats al respecte a les 

persones –immigrants o no– i que malmeten la cohesió social, resulta 

incomprensible que la presidenta del PP català, Alicia Sánchez Cama- cho, 

s’aboqués alegrement a repartir els fullets de García Albiol. Les seves 

disculpes posteriors no tenen credibilitat. I sembla fora de registre que el 

portaveu del PP, Esteban González Pons, invoqui «problemes de 

convivència extremadament greus» per posar sordina a la campanya 

xenòfoba. Simplement, tenint a ratlla el regidor de Badalona, conegut pel 

seu extremisme gesticulador, s’hauria pogut evitar la cadena de 

despropòsits i el partit s’hauria estalviat excuses de mal pagador. 

 

¿Que potser el mal causat s’esvairà per art d’encantament gràcies a les 

disculpes que ha demanat el PP? Se’n pot dubtar d’això. Al si d’una 

societat que recorre amb freqüència al principi de difama que alguna 

cosa queda, no és en absolut descartable que el fullet engiponat per 



García Albiol, la presència al carrer d’aquest i el suport de Sánchez 

Camacho hagin convençut alguns ciutadans de Badalona que la ciutat viu 

una situació límit. I això significa que l’autor del disbarat haurà 

aconseguit el seu primer objectiu: consolidar el seu programa polític en la 

tensió social. 

 

No es tracta de negar els problemes derivats de la diversitat –Badalona 

en té com tantes altres ciutats–, sinó d’afrontar-los sense exclusions ni 

estridències. L’Ajuntament del Vendrell, amb el suport del PP, sotmès a 

la pressió de Plataforma per Catalunya, tan racista com el fullet de García 

Albiol, ha demostrat que és possible aplicar receptes conservadores als 

problemes sense encoratjar l’odi a l’estranger. 

 


