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  ELECCIONS PARTIT %  VOTS

Àustria (2008) Partit de la Llibertat d'Àustria [Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ]
Unió pel futur d'Àustria [Bündnis Zukunft Österreich, BZÖ]

 18
 11

Bèlgica (2007) Interès Flamenc [Vlaams Belang, VB]   7.7
 

Dinamarca (2007) Partit Popular de Dinamarca  [Dansk Folkeparti, DF] 13.9

França (2007) Front Nacional [Front National, FN]   4.2

Holanda (2010) Partit per la Llibertat [Partij voor de Vrijheid, PVV]   15.4

Itàlia (2006) Aliança Nacional [Alleanza Nazionale, AN], integrada al Poble de la 
Llibertat
Lliga Nord [Lega Nord, LN]

 
37.3
  8.3

Noruega (2009) Partit del Progrès [Fremskrittspartiet, FrP]  22.9

Suïssa (2007) Unió Democràtica de Centre/ Partit Popular de Suïssa [Union 
Démocratique du Centre/ Schweizerische Volkspartei, UDC/SVP]
Lliga de Ticí [Lega dei Ticinese, LdT]

 29
  
 0.5

Inclou només formacions amb representació parlamentària estatal. 

1. La nova dreta populista  a Europa occidental



  

1. ¿Nous feixismes?  Les aparences
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1. ¿Nous feixismes? Les aparences

* Feixismes i nous partits comparteixen: 
 La pèrdua de confiança en la democràcia, els partits i els 
sistemes de partits.
 L'antielitisme i l'apel·lació al poble.
 Existència d'un líder-oracle.
 La denúncia de l'estranger com a enemic/invasor.



  

1. ¿Nous feixismes? Les aparences

* Feixismes
 Període d'entreguerres.

 Lluita de classes  exacerbada amb 
el rerefons de la industrialització.
 Estat dictatorial i vocació totalitària.

 Racisme-Antisemitisme.
 Anticomunisme.

* Nous populismes dreta
 Període postguerrafreda.

  Les classes han perdut nitidesa i 
centralitat en l'era postindustrial.
 Exaltació de la democràcia directa.

 Xenofòbia-Elogi  diferència.
 Oposició a la globalització.

 Conclusió:  No estem davant d'un fenomen recurrent, sinó emergent.
Les seves banderes són la identitat i la protesta.



  

1. ¿Nous feixismes? Les aparences

* Definició: No hi ha consens en les ciències socials
 Extremisme de centre (recuperació de definicions dels 
anys trenta de Luigi Salvatorelli, Theodor Geiger).
 Extrema dreta postindustrial (Piero Ignazi). Una nova 
ultradreta resultat d'una “contrarrevolució silenciosa”.
 Dreta populista (Hans-George Betz). Nous partits que 
uneixen radicalisme polític i apel·lació/crida populista
 Nacional-populisme (Pierre-André Taguieff). El discurs 
polític subordina l'antielitisme a la xenofòbia.



  

1. Un moviment de dretes contra la globalització 

“Perdre 
seguretat? 

Perdre el treball? 
No a Schengen”



  

1. Un moviment de dretes contra la globalització 
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2. Un moviment de dretes contra la globalització. 

El vot dels treballadors



  

1. Un moviment de dretes contra la globalització. 

El vot femení 



  

1. El renaixement de la comunitat



  

1. Els penúltims es queixen dels últims



  

El renaixement de la comunitat



  

1. Una extrema dreta plebiscitària



  

1. Un electorat d'extrema dreta? 
L'especificitat de la islamofòbia



  

1. L'impacte de l'islamofòbia: la clau de l'èxit.



  

1. L'impacte de l'islamofòbia



  

1. L'especificitat de l'Islam. Demòcrates de Suècia: 
l'Estat del benestar amenaçat per l'Islam

http://www.youtube.com/watch?v=XkRRdth8AHc

Jimmie Åkesson, líder de DS.Jimmie Åkesson, líder de DS.Jimmie Åkesson, líder de DS.

Seguretat i tradició.

http://www.youtube.com/watch?v=XkRRdth8AHc


  

1. El Partit de la Llibertat d'Holanda: els partits 
tradicionals, “partits de l'estranger”

http://www.youtube.com/watch?v=U-kVbDb8Www&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=U-kVbDb8Www&feature=player_embedded


  

1. “Els enemics dels meus enemics són els meus 
amics”: jueus ultraortoxes i ultradretans europeus

http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/the-unholy-alliance-between-israel-s-right-and-europe-s-anti-semites-1.330132

http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/the-unholy-alliance-between-israel-s-right-and-europe-s-anti-semites-1.330132


  

1. La Lliga Nord. L'espoli fiscal



  

1. La Lliga Nord: la “invasió migratòria” 



  

1. La Lliga Nord: la “invasió migratòria” 



  

1. La Lliga Nord: l'anorreament de la identitat pròpia



  

1. UDC/SVP: La nació en perill



  

1. SVP: La nació en perill



  

1. La nació en perill



  

2. LA SITUACIÓ A CATALUNYA 
I A ESPANYA

* Per què a Espanya no s'ha consolidat una ultradreta 
parlamentària?
 Perquè el franquisme “congelà” el discurs de 1936.
 Per la persistència del mite de la Hispanitat.
 Per la religiositat catòlica.
 No ha estat una excepció europea.
 Només FN tingué una presència efímera.



  

2. LA SITUACIÓ A CATALUNYA 
I A ESPANYA

* Situació actual
 Ha mancat un debat sobre la immigració i al societat 
multicultural. Aquets fet crea confusió en els partits 
tradicionals i l'electorat
 Augmenten els sentiments xenòfobs. 
http://www.lavanguardia.es/vida/20110211/54112738300/crece-en-espana-el-rechazo-a-los-extranjeros.html
 No existeix un partit d'ultradreta estatal hegemònic.
 Es dibuixa un mapa polític fragmentat i amb molta oferta 
política: 
http://xaviercasals.wordpress.com/2011/02/17/el-populismo-que-viene-61-aumentan-tensiones-y-rivalidades-politicas/

http://www.lavanguardia.es/vida/20110211/54112738300/crece-en-espana-el-rechazo-a-los-extranjeros.html
http://xaviercasals.wordpress.com/2011/02/17/el-populismo-que-viene-61-aumentan-tensiones-y-rivalidades-politicas/


  

2. LA SITUACIÓ A CATALUNYA 
I A ESPANYA

* Dues tendències
 Irrupció des de baix: de l'àmbit local vers l'autonòmic.
 Irrupció des de la perifèria. Ho testimonien la Plataforma 
per Catalunya i España 2000.
 Catalunya (especialment Badalona) és el laboratori polític 
espanyol.
ARA PER ARA EL REFERENT ÉS ALEMANYA
 Existeixen diverses forces, algunes de les quals estan 
presents als Lander i als ajuntaments.
 Recorda la història del partit Pro-Köl (Pro-NRW) creat el 
1996.



  

2. LA SITUACIÓ A CATALUNYA I ESPAÑA



  

2. LA SITUACIÓ A CATALUNYA I ESPAÑA



  

DEMOCRACIA NACIONAL: la “prioritat nacional”



  

DEMOCRACIA NACIONAL



  

PARTIDO RENACIMIENTO Y UNIÓN DE ESPAÑA [PRUNE] 

http://www.youtube.com/watch?v=DPafmEEuiCo

http://www.youtube.com/watch?v=DPafmEEuiCo


  

PARTIDO IBÉRICO DE LOS RUMANOS  [PIRUM] 

http://www.youtube.com/watch?v=iXqIidMXntU

http://www.youtube.com/watch?v=iXqIidMXntU


  

PLATAFORMA PER CATALUNYA



  

PLATAFORMA 
PER CATALUNYA



  

La immigració com a perill: “Al-Badalona”, de la PxC

http://www.youtube.com/watch?v=HjdPs0_Sj58http://www.youtube.com/watch?v=HjdPs0_Sj58http://www.youtube.com/watch?v=HjdPs0_Sj58

http://www.youtube.com/watch?v=HjdPs0_Sj58
http://www.youtube.com/watch?v=HjdPs0_Sj58
http://www.youtube.com/watch?v=HjdPs0_Sj58


  

PLATAFORMA POR MADRID / INICIATIVA HABITABLE



  

2. LA SITUACIÓ A CATALUNYA 
I A ESPANYA

* Tres escenaris possibles per la PxC
 Consolidació.
 Morir d'èxit (ruptures i tensions internes motivades pel 
creixement).
 Morir per fracàs (davallada general i esclat de tensions) i 
competència de nous partits de protesta (CORI, Partit del 
Desig).



  

2. LA SITUACIÓ A CATALUNYA 
I A ESPANYA

* La dificultat de crear un nacional-populisme català 
rau en la dificultat d'unificar l'oferta.
 La PxC representa un confús populisme “ninista” sobre 
l'eix Catalunya-Espanya (és autodeterminista, 
autonomista i regionalista) .
 El PP generà un populisme espanyolista islamòfob.
 El discurs de l'espoli fiscal català que sostenen ERC, 
CiU i SI no conflueix amb un discurs xenòfob o anti-
immigració.



  

3. ESTRATÈGIES DE CONTENCIÓ

ESTRATÈGIA EFICÀCIA COST

 ABOLIR MEDIÀTICAMENT DESIGUAL ALT

 PROHIBIR LEGALMENT NUL·LA/BAIXA ALT

 COPIAR / MOSTRAR COMPLACÈNCIA DESIGUAL ALT

 ESTABLIR UN “CORDÓ SANITARI” ALTA EXCESSIU

 INTEGRACIÓ AL GOVERN ALTA ALT

 ARGUMENTAR ? --

 ACTUAR SOBRE EL TERRENY ? --
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