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Muhammad mai
s’hauria imaginat
que seria portada
d’un diari quan van
arribar a Badalona

sense papers, ara fa set anys, en ple
boomeconòmicaCatalunya iEspa-
nya.Ambel tempsvaregularitzar la
sevasituació,vaportar la família iva
fer amics a la ciutat. Muhammad
fins i tot es va comprar un pis, pel
qualpagaunahipotecade560euros
mensuals.

Fins que un dia, un senyor ano-
menat Xavier García Albiol els va
oferir feinaaell i altres immigrants.
Més de 5.000 banderoles amb el
rostre de l’alcaldable del PP, com la
que il·lustrava la portada de l’ARA
del 26 de maig, van ser col·locades
i desmuntades pels treballadors
d’unempresarid’origenpakistanès.
En total a la plantilla són nou. “Si
tingués l’oportunitat deparlar amb
Albiol lidiriaqueaquestaterraésde
Déu, no d’ell”, explicaMuhammad
Boota, de 40 anys. Al barri de Sant
Roc, on viu, gairebé la meitat dels
electors van votar el PP. Muham-
mad creu que si Albiol és alcalde es
veurà obligat a canviar de discurs:
“Necessitarà els vots dels nostres
fills per ser reelegit”. Ell ja té tres
criatures, i noveubéquea la comu-
nitat religiosa a la qual pertany se li
negui la possibilitat de construir
unamesquita a la ciutat.

Jornades de 18hores
Resseguir el fil de la foto de porta-
da mostra la realitat de la crisi. La
firmacontractadapelPPvasubcon-
tractar,al seutorn, l’empresadeNa-
ïm(nomfictici),perquèeren“capa-
ços de complir els terminis exigits
dinsdelpressupost”.Això, traduïtal
llenguatge dels negocis, vol dir tre-
ballar més hores permenys diners
perquè els intermediaris s’empor-
tenlasevapart.Lanormativamuni-
cipal exigia que els cartells s’havi-
en de retirar abans del dimecres 25
de maig. “I ho vam fer abans d’ho-
ra, vamacabareldimarts24”, expli-
ca Akhtar Abbas, de 35 anys, un al-
tre protagonista del reportatge fo-
togràfic.Peraconseguiraquestave-
locitat, Akhbar i els seus companys
van començar a desmuntar els car-
tells lamateixa nit del 22 demaig a
les 10 de la nit. A aquella hora ja sa-
bienquehaviaguanyat l’autorde le-
mes com “Pressió a la immigració
il·legal” o “Contra els que no es vo-
len integrar”, undiscursquehauria
impedit que ell aterrés a Catalunya
ara fa tres anys, per exemple.

Peròesclar, sóntreballadorscom
ell elsúnicsdisposatsa fer jornades
de18horessensequeixar-se, condi-
cionsméspròpiesdel segleXIXque
del XXI. “Un tal Antonio, del PP, es
vaacostaranosaltresperoferir-nos

Reportatge

ajuda, per si teníem prou cartells o
per si no trobàvem algun carrer”,
diu Muhammad, resident al barri
de Lloreda, amb una taxa d’immi-
gració del 18%. En aquesta zona un
38%va optar perAlbiol a les elecci-
onsmunicipals.PeròaMuhammad
no li calien indicacions perquè ja fa
setanysqueviua laciutat i laconeix
bé. “Aquíhi tinc la família, la feina...
Fins i tot tinc amics catalans, però
amb ells no parlo mai de política”.
Esmostra esperançat que la situa-
ció econòmicamillori i puguin tor-
narelsbonstemps,unfuturperofe-
rirals seus fills.A laportadaapareix
eixugant-se lasuormentreretiraun

cartelld’Albiol.Elquepocagentsap
és que hi va haver un temps en què
l’alcaldable popular va apostar per
laconvivència.Vasermoltabansde
repartirpamfletscontraelsgitanos
romanesos.

“La gent correcta”
Arafavuitanys,perexemple,vages-
tionara l’Ajuntamentunpermísper
celebrar la independènciadelPakis-
tan. Segons explica Bab Alí, comer-
ciant del barri d’Artigues i militant
del PP, “en Xavi [García Albiol]
abans no era així”. Al seu parer, “no
hauria d’estar en contra de la gent
correcta,neta,quepagaels seus im-
postos, comho són lamajoria d’im-
migrants”, diu un Alí que ja fa 33
anys que viu aBadalona. Aquest se-
guidordelspopulars,químicdepro-
fessió i traductor d’urdú als jutjats,
pensa que el discurs de mà dura
“obeeix a una pressió local per gua-

nyar vots i no a una estratègia de la
direcció del partit”. “En diverses
ocasions li he demanat que es reu-
neixiamblacomunitatpakistanesa,
però no em fa cas”, manifesta emo-
cionat. Alí, però, continuarà votant
elPP.“NohofaigperAlbiol”,afirma.

“M’és igual treballar per qualse-
vol partit. A cada eleccióhemtre-

ballat per a dife-
rents formaci-
ons, com ara CiU
o el PSC... Al cap i
a la fi vaig poder
regularitzar-me
quan governava el
PP amb JoséMaría
Aznar”, explica Na-
ïm, l’empresari per
al qual treballen tant
Muhammad com
Akhtar. En efecte, en
els anys d’Aznar es va
produir una regularit-
zació massiva d’immi-
grants que no casa amb
el discurs xenòfob d’Al-
biol.L’empresari i lama-
joria dels seus treballa-
dors, però, no donen gai-
re importànciaalsmissat-

ges xenòfobs que han ajudat a
difondre per la ciutat a través dels
cartells. Només Muhammad és
conscient del perill que suposa Al-
biol per a la seva comunitat, i es
mostra preocupat.

“Si pogués demanar alguna cosa
al nou alcalde seria pel futur de la
mevafamília,perquèBadalonaesti-
guimillor, i li demanaria quem’aju-
di a trobar feina estable. Delsmeus
fills que no se’n preocupi, ja me
n’ocuparéjo”,contesta. Iésquedes-
prés de recollir l’últim cartell de la
campanyamésduradelPPbadaloní
s’ha quedat de nou sense feina.e

CONTRACTATS PEL PP
Akhtar Abbas iMuhammad Boota fotografiats divendres

al barri d’Artigues, de Badalona, amb un exemplar de l’ARA
amb la seva foto a portada. MANOLOGARCÍA

ELS NOUSAJUNTAMENTS

Els immigrants que sí que necessita Albiol
Els protagonistes de la portada de l’ARA del 26 demaig sobre Badalona expliquen la seva història

Precarietat
Latasca
depenjar
idespenjar
elscartells
electoralsse
subcontracta

Canvi
“EnXaviabansnoeraaixí”,
explicaunmilitantdelPP
d’origenpakistanès

BADALONA 2011
PP %VOTS

SantRoc 48%
LaSalut 46%
Sant JoandeLlefià 45%

Els resultats d’Albiol

El PP va obtenir a Badalona un
33% dels vots, cosa que el va con-
vertir enprimera força, perdavant
del PSC (27%). Tot i així, el PP va
aconseguir aquest resultat gràcies
a percentatgesmolt elevats de vot
als barris ambmés immigració.


