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Discursos de la por: no és la crisi, és la manca de  
resposta!  

Bon dia a totes i tots, 

En primer lloc, vull agrair a la universitat Progressista d’Estiu la invitació per 
participar en la seva onzena edició. Espero poder contribuir a teixir una reflexió 
comuna que ens permeti enfortir la protesta i acompanyar-la de propostes. 

Protesta i proposta. Dues accions que es podrien considerar l’antípoda política 
de la por. Aquests dies d’estrena de lleis mordasses recordem que el primer 
que cal per protestar és no tenir por. I la proposta obre escenaris d’optimisme, 
d’esperança: escenaris contraris, doncs, a la por. Escenaris que ens permeten 
esvair la incertesa, el desconeixement, o que com a mínim l’endrecen. 

Perquè molt sovint l’origen de la por és allò desconegut. Allò que ens és aliè. I 
per això massa sovint l’estranger, aquella persona aliena als nostres usos 
culturals i provinent d’un lloc desconegut, esdevé una cantera perquè alguns 
polítics atiïn discursos de la por. De la generació d’aquests discursos i com 
combatre’ls va aquesta taula. 

 

Introducció 

En aquest context, centraré la meva intervenció en dos aspectes: en primer 
lloc, miraré d’escatir quines són les condicions socials que permeten 
l’emergència de discursos de la por. I com que fer aquest exercici d’anàlisi en el 
buit seria estèril, em centraré en el cas concret català: miraré de desfer alguns 
malentesos sobre les causes del sorgiment de discursos de la por, 
especialment en l’àmbit municipal, en la darrera dècada i mitja a Catalunya. 
Això espero que permeti, en segon lloc, desenvolupar una sèrie de reflexions 
sobre com combatre aquests discursos. Unes reflexions, doncs, que espero 
que engreixin la llista de propostes que esperem que neixin d’aquestes 
jornades. 

Permeteu-me avançar una de tesis. En primer lloc, espero demostrar que el 
sorgiment de discursos de la por no obeeix tant com hom acostuma a pensar al 
context de crisi econòmica i de la consegüent crisi social que patim. Que això 
és un tòpic. Que potser la crisi és sovint una condició necessària, però no 
suficient per al sorgiment i l’èxit de discursos de la por. 

I això és, en primer lloc, una bona i una mala notícia. Una bona notícia, perquè 
ens allunya del fatalisme que suposa creure en l’automatisme de què, si hi ha 
crisi, l’èxit dels discursos de la por és gairebé un problema inevitable. Crec que 
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hi ha alternativa! I una mala notícia perquè això ens interpel·la i ens reclama a 
no abaixar la guàrdia. El declivi de PxC a les passades eleccions municipals, i 
la possibilitat d’un canvi de cicle econòmica, polític o social no seran per sí sols 
suficients per eliminar els discursos de la por. El seu sorgiment no obeeix a un 
automatisme, i això vol dir que es pot fer quelcom per evitar-los, però que cal 
fer-ho. 

I en segon lloc, aquesta tesi permet esvair cert classisme inherent a la 
imputació a unes classes populars colpejades per la crisi la responsabilitat per 
l’auge dels discursos de la por. Però, com veurem, aquests discursos no es 
reprodueixen tant en un context de crisi entre classes populars, sinó entre 
ciutadans que s’autoperceben com a classe mitjana en èpoques de perspectiva 
d’ascens social. 

Un malentès erroni des del seu origen 

Que els discursos de la por, la seva expansió i la crisi estan estretament 
relacionats és una tesi que sol sorgir d’un malentès històric. Se sol citar 
l’experiència europea d’entreguerres, tot relacionant el sorgiment dels feixismes 
en aquella època que va coincidir amb crisi convulses, per elevar aquesta 
relació a categoria de llei general. 

Però una mirada més detallada a l’època d’entreguerres fa relativitzar aquesta 
visió. La República de Weimar, per exemple, va sucumbir a l’auge dels 
discursos d’odi a inicis dels anys trenta, en plena crisi econòmica, sí. Però les 
crisis econòmiques –la coneguda crisi de la hiperinflació– també van sacsejar 
en els seus inicis la jove república, que va sobreviure. Un altre exemple és 
l’italià: l’auge i accés al poder del feixisme va tenir lloc abans de la crisi del 
1929. 

Així doncs, aquesta coincidència de crisi i auge dels feixisme en el temps obvia 
altres factors que també van ser determinants per a l’auge d’aquest tipus de 
règims, i que la historiografia també ha analitzat. Per exemple, les tradicions 
reaccionàries i autoritàries a l’Alemanya hereva del Kaiserreich prussià, el 
militarisme, o els problemes estructurals o la manca de mecanismes 
d’autoprotecció de les democràcies parlamentàries d’entreguerres, que 
precisament corregeixen moltes constitucions redactades després de la segona 
guerra Mundial. Així doncs, centrar-se només en la crisi és un error de 
simplificació històrica. 

Els discursos d’odi a ciutats i pobles catalans: per què han sorgit? 

Però concentrem-nos en els discursos d’odi a Catalunya; en quins han sorgit on 
i com en els darrers temps. En aquest sentit, segurament els fets de Ca 
n’Anglada de Terrassa del juliol del 1999, ara fa 16 anys, i les protestes contra 
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l’obertura d’una mesquita a Premià de Mar el 2002 marquen l’inici del context 
que ens ocupa. L’arribada de persones migrades en molts barris de Catalunya 
(en aquella època, principalment d’origen magrebí), els recels en part del veïnat 
i els primers intents dels polítics populistes d’aprofitar aquests recels per atiar 
els discursos d’odi i guanyar vots d’aquesta manera van suposar l’inici d’un 
fenomen que s’ha desenvolupat en els darrers 15 anys. 

L’àmbit en què s’ha desenvolupat aquest fenomen –a diferència d’altres països 
europeus– és principalment i de forma preeminent el municipal: quan una 
polèmica sobre discursos excloents ha irromput en l’agenda nacional, ha estat 
generalment a causa d’alguna polèmica local, com per exemple la política 
d’empadronaments a Vic, conflictes entorn de la instal·lació d’oratoris 
musulmans en alguns municipis, o discursos racistes i xenòfobs de líders 
polítics municipals. I els seus protagonistes principals han estat una formació 
netament ultra, com PxC, així com el PP en alguns municipis on els seus líders 
explotaven aquest discurs, amb Badalona i Garcia-Albiol com a exemple 
paradigmàtic. 

El creixement progressiu (i en alguns períodes exponencial) de PxC i de líders 
del PP com García-Albiol durant el període 2000-2015, fins a arribar a l’aturada 
(en el cas d’Albiol) o debacle (en el de PxC) en les recents eleccions municipals 
conviden a recórrer un altre cop al tòpic: la crisi ha esperonat des del 2007, i 
amb excepció de les darreres eleccions municipals, un fenomen latent als 
municipis catalans des dels anys noranta que va començar a sorgir amb el 
canvi de mil·lenni. 

Però una mirada més atenta a l’evolució del fenomen permet matisar aquesta 
percepció a primera vista. 

1) La percepció de la migració com a problema no és un problema de 
pobres, sinó un vici de nous rics 

En primer lloc, ens hem de centrar en allò que exploten els discursos d’odi 
articulats i propagats interessadament per alguns agents que se’n volen 
aprofitar: els recels de població que portava més temps instal·lada a les ciutats 
i pobles del país vers la població que fa menys temps que hi ha arribat. Aquests 
recels es poden mesurar mitjançant el baròmetre del CIS, que des de finals del 
2000 mesura quantes persones enquestades perceben de la “immigració” com 
un dels tres principals problemes. 

I aquí l’evolució del percentatge de persones enquestades que assenyalen 
aquest “problema” comença a no coincidir amb el què hauríem d’esperar si 
seguíssim la tesi que la crisi esperona la desconfiança i la por vers la població 
nouvinguda: 
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Gràfic 1: Evolució de la percepció de la migració c om a problema al 
baròmetre del CIS 

 

Font: Baròmetre del CIS 

En aquesta gràfica es pot observar com la migració era percebuda com a 
problema per cada cop més persones enquestades durant la primera meitat de 
la dècada 2000-2010, fins a arribar al pic del 38% el juny del 2006. És a dir en 
plena època de bonança. Però que, a partir de llavors, la preocupació per la 
migració comença a disminuir fins a arribar actualment a nivells molt baixos, 
per sota del 5%. L’inici d’aquest descens és temporalment proper a l’inici de la 
crisi (la crisi de les hipoteques subprime va esclatar el 2007 i Lehman Brothers 
es va declarar en fallida el setembre del 2008, un fet que molts economistes 
citen com l’inici de la recessió). 

De fet, si comparem l’evolució de la migració com un dels principals problemes 
a l’evolució de la percepció de l’atur com a problema, veurem una relació 
curiosa: 

Gràfic 2:  Evolució de la percepció de la migració i de l'atur  com a problema  
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Font: baròmetre del CIS 

En aquesta gràfica intuïm una relació inversa entre la preocupació per l’atur i 
per la migració. Contra la intuïció general, que ens podria fer pensar que com 
més preocupada està la població per la feina i la seva manca més preocupada 
està també per la població nouvinguda que la hi podria prendre, com més 
preocupacions materials té la població menys sembla importar-li el veïnat 
nouvingut. Per això deia abans que els discursos excloents no serien tant un 
problema de pobres, sinó un luxe que es poden permetre els nous rics. 

Si a això hi afegim l’evolució de la preocupació per la situació de l’economia en 
general, podrem seguir comprovant que l’augment de les preocupacions 
relacionades amb la crisi no fa augmentar la preocupació per la migració, ans al 
contrari. Però d’una forma diferent: 

Gràfic 3: Evolució de la percepció de la migració i de la sit uació econòmica com 
a problema 
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Font: Baròmetre del CIS 

En aquest cas, l’augment de la preocupació per la situació econòmica, per bé 
que de forma diferent, també coincideix amb el descens de la preocupació per 
la migració. 

Segons el discurs d’odi habitual, la població nouvinguda competeix amb la que 
porta més temps a les ciutats i pobles catalans pels llocs de feina, però també 
per l’accés a serveis públics bàsics com la sanitat o l’educació. Així doncs, val 
la pena observar també si hi ha alguna relació de l’evolució de la preocupació 
per la migració amb la preocupació per aquests dos serveis bàsics. 

Gràfic 4: Evolució de la preocupació per la migració, la sani tat i l'educació 
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Font: baròmetre del CIS. 

L’augment de la preocupació per aquests dos serveis en els darrers anys, 
especialment a partir del 2010 (possiblement condicionat per les retallades que 
han patit) no ha revertit tampoc el descens de la preocupació per la migració. 
Un altre cop, passa el contrari del que suggeriria la tesi que afirma que, en un 
moment de patiment social i de preocupació per l’accés als serveis bàsics, la 
població migrada és vista com a competidora. De nou, aquesta percepció sobre 
la població migrada sembla un vici que es pot permetre qui no té altres 
preocupacions. 

2) L’auge de PxC no és fruit de la crisi, sinó de la incapacitat de respondre-
hi eficientment 

Així doncs, a nivell de percepcions sobre la migració hem vist que, al contrari 
del que hom podria intuir, la crisi no determina una major predisposició a veure 
la població nouvinguda amb recel; al contrari: l’auge de la crisi fa que apareguin 
altres preocupacions que deixen aquesta en un segon terme. 

A nivell polític, però, és imputable l’auge de PxC en els darrers 15 anys a la 
crisi? Crec que no. Si analitzem la seva evolució, veurem que la davallada del 
passat 24 de maig és la continuació d’una evolució encetada ja abans. 

Gràfic 5: evolució dels vots a PxC a les eleccions municipals  
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Font: departament de Governació i ministeri de l’Interior. 

Gràfic 6: Vots a PxC a tots els comicis als quals h a participat. 

 

Font: departament de Governació i ministeri d’Interior. 

Com es pot observar, en efecte PxC va patir una forta davallada a les darreres 
eleccions municipals del 24-M. Una davallada que va aturar el seu creixement, 
que fins llavors havia tingut una tendència exponencial. Aquesta dada per sí 
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sola ja contradiu la idea que, en un context de crisi, l’adherència dels votants a 
les opcions que atien discursos d’odi ha de créixer o, almenys, mantenir-se. 

Però si posem aquesta evolució en les eleccions municipals en el context més 
ampli de tots els comicis als quals ha concorregut PxC, podem observar que 
aquesta davallada no és una novetat. S’insereix en una pèrdua de suports 
iniciada després del pic que PxC va assolir a les eleccions al Parlament del 
201, quan va obtenir un 2,4% dels vots, 75,134, i Josep Anglada va estar a 
punt d’esdevenir regidor. Des de llavors els vots a PxC han davallat de forma 
constant, malgrat la persistència de la crisi econòmica i social. 

3) PP 

Centrar-nos en l’evolució de PxC, però, no ens pot fer oblidar que també altres 
forces han usat en els darrers anys a Catalunya discursos d’odi com a 
estratègia electoral. Una explicació alternativa per a la davallada de PxC podria 
ser que han estat aquestes forces, com en alguns casos el PP o en d’altres 
Ciutadans, les que han capitalitzat aquests discursos. 

Però els resultats electorals mostren que el discurs de l’odi, fora de Badalona, 
no ha obtingut premi en aquestes comicis municipals. Els imitadors d’Albiol al 
seu mateix partit han obtingut uns resultats desastrosos, segurament marcats 
pel context polític estatal, que no han pogut contrarestar amb els estirabots 
d’odi que han protagonitzat. 

Vet aquí alguns exemples: el portaveu adjunt del PP al Congrés i portaveu del 
PP al Prat, Antonio Gallego, que abans de la campanya havia publicat articles 
amb el titular ‘Primer els de casa’ al butlletí municipal, ha perdut el lideratge de 
l’oposició pratenca i ha caigut de sis a dos regidors. El mateix que li ha passat a 
un altre PP que copiava el lema ‘Primer els de casa’, el de Rubí, que també ha 
passat de sis a dos regidors i ha passat de ser líders de l’oposició a ser 
penúltima força. Com a Sant Adrià, on el PP havia copiat el lema d’Albiol i 
assegurava que volien ‘netejar’ la ciutat, i on han perdut la meitat dels quatre 
regidors que havien aconseguit el 2011. A Cornellà, on els conservadors havien 
penjat cartells contra la mesquita que s’està erigint a la ciutat, també han 
passat de ser caps de l’oposició amb cinc regidors a ser la darrera força del 
consistori, amb dos regidors. I a Salt, on encapçalava el PP el diputat Sergio 
Santamaría, que havia destacat just abans de la campanya per pronunciar un 
discurs xenòfob des del faristol del Parlament, aquest candidat no ha 
aconseguit revalidar el regidor que el PP havia obtingut el 2011. Conegut és 
també el resultat de Fernández Díaz a Barcelona, on, malgrat les soflames de 
l’alcaldable contra la presumpta construcció d’una mesquita i els pamflets 
estigmatitzadors del Raval, el PP s’ha quedat amb els mateixos regidors que la 
CUP: tres. 

Explicacions alternatives: la manca de respostes 
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Tant a nivell social com a nivell polític, doncs, sembla clar que cal descartar la 
tesi de l’automatisme entre una situació de crisi i una major presència de 
discursos de la por. La crisi potser ha servit d’esperó per ajudar a estendre 
aquest tipus de discursos en alguna ocasió a la Catalunya recent, però cakl 
cercar altres causes que ens permetin explicar millor per què han tingut èxit 8i 
per què han retrocedit en ocasions). 

Causes que cal tenir també en compte són les següents: 

- La manca de resposta als discursos de la por: El declivi de PxC s’ah 
produït mentre la crisis social i econòmica encara dura. En canvi, cal 
subratllar que el que sí que ha canviat en l’entorn de PxC en els darrers 
anys és la resposta que s’ha trobat aquesta formació en molts barris i 
ciutats catalans. Poc abans de l’inici de la davallada, a finals del 2010, 
es va fundar Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, que s’ha dedicat a 
denunciar la presència de PxC a les institucions, a esbombar els seus 
escàndols, i a demanar a les forces polítiques que compartien ple amb 
els ultres que erigissin un cordó sanitari contra aquesta força i evitessin 
entrar en les seves provocacions. Tot el contrari a la forma amb què 
aquestes formacions ‘democràtiques’ van reaccionar a PxC en els 
primers plens municipals en els quals van tenir presència, per exemple a 
Vic o a Salt. A Vic, l’alcalde Vila d’Abadal va mirar d’aturar el seu 
creixement assumint propostes per regular la immigració; a Salt, moltes 
forces van mirar d’ignorar la seva presència, creient que així 
desapareixeria. En aquest context, PxC podia créixer. 

 

- La manca d’articulacions alternatives a les que oferien  els discursos de 
la por: Aquí cal entroncar amb el que es deia a la introducció, sobre el 
tint “classista” de la tesi que imputa l’auge dels discursos de la por a 
l’adherència a ells d’unes classes populars colpejades per la crisi. Com 
hem vist, l’adherència es va produir més aviat en les èpoques de 
bonança. Durant l’auge del discurs neolliberal que afirmava que, en un 
context de final de la història i de fi de la lluita de classes, conceptes com 
“classes populars” eren una entelèquia en un sistema capitalista en què 
les classes mitjanes emprenedores podien aspirar a l’ascens social. És 
en aquest context que apareix la figura del migrant com a persona de la 
qual diferenciar-se, per tal de reafirmar la pròpia posició com a classe 
mitjana. I és en aquest context d’hegemonia neolliberal que es 
desarticulen llaços comunitaris als barris com les associacions de veïns 
o les entitats socials, que suposaven espais de socialització comuna 
amb aquelles persones nouvingudes susceptibles de ser vistos com “el 
diferent”. 
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Conclusions: propostes contra l’odi 

Així doncs, un cop relativitzada la tesi que afirma que els discursos d’odi 
creixen a causa del context de crisi econòmica i social, com deia, ens queda 
una bona notícia i una de dolenta: la bona és que coneixent millor els elements 
que han permès l’ascens d’aquests discursos es pot mirar d’evitar-lo. La 
dolenta és que també en el futur, encara que passi la crisi, aquests discursos 
seguiran sent una amenaça. És  més: si com en vist va ser precisament en 
èpoques de bonança quan aquests tipus de discursos es van començar a 
estendre, la perspectiva de la recuperació econòmica i del possible 
ressorgiment de discursos preeminents fa deu anys suposen una perspectiva 
inquietant pel que fa al possible retorn d’aquest tipus de discursos. 

Per tant, és important tenir clar què es pot fer per propiciar contextos que 
impedeixin el sorgiment d’aquests tipus de discursos, també en el futur. I a la 
llum del que he exposat abans es poden derivar algunes recomanacions: 

- Fer front als discursos d’odi. A nivell social, l’aparició d’UCFR ha estat 
una molt bona notícia pel què fa al combat dels rumors i de la xenofòbia 
als barris. És més, allà on UCFR no ha estat prou forta, com a les terres 
de l’Ebre, al Vendrell o Salt, és allà on PxC ha aconseguti mantenir la 
seva representació aquest 24-M malgrat la seva davallada (tot i que 
després l’ha perdut a Amposta a causa de la defecció del regidor sorgit 
de les urnes allà). 

- No caure en el joc, tampoc des de les institucions. Sovint l’esquerra ha 
considerat que els discursos de l’odi avançaven perquè donaven 
resposta a un problema “real”, el de la migració, al qual l’esquerra 
tradicional no havia sabut donar resposta per correcció política o 
timidesa. El repàs de l’evolució històrica de PxC mostra que aquesta 
actitud contemporaneïtzadora de l’esquerra també ha permès avançar 
forces com aquesta. L’actitud del PSC al final de la legislatura 2007-
2011 a l’Hospitalet és un exemple. En canvi, els cordons sanitaris sí que 
han tingut èxit. Per tant, potser sí que a l’esquerra li ha mancat 
incorrecció política en algun moment, però no per parlar sense embuts 
de la migració, sinó per denunciar sense embuts els discursos excloents. 

- Rearticular socialment els barris populars. Possiblement una de les 
entitats que ha fet una major tasca antifeixista en els darrers temps ha 
estat la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. Ha fet una funció similar a 
la que van tenir les Comissions Obreres als anys seixanta: crear espais 
de socialització conjunta de les classes populars, amb independència 
dels seus orígens: a la PAH, vella i nova població s’ha trobat, unida 
entorn a un problema o uns objectius comuns. 



Intervenció a la taula ‘El discurs de la por’ 

A la 11ena edició de la UPEC – ‘De la protesta a la proposta’ 

02.07.2015 

Bertran Cazorla 

 

12 

 

Accions com aquesta poden revertir el problema de desarticulació de les 
classes populars que van permetre l’auge de discursos d’odi justament 
no quan hi havia crisi, sinó en èpoques de bonança. 

  


