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defineix com a tal. Els seus partits enarboren la 

bandera de la “identitat nacional” i la protesta 

contra l’establishment: s’oposen a fluxos migra-

toris o deslocalitzacions, denuncien la pèrdua de 

sobirania en benefici d’organismes supraestatals 

o elits llunyanes i afirmen que la identitat perilla 

davant d’ètnies o cultures foranes. Aquest cúmul 

de factors fa que aquest sector polític guanyi una 

centralitat inquietant: enguany la revista Time ha 

inclòs per segon cop Marine Le Pen entre els cent 

líders polítics més influents.

l mes de març el Front Nacional [FN], liderat 

per Marine Le Pen, assolí un suport elevat 

als comicis departamentals: el 25% dels vots a la 

primera volta i el 22% a la segona. Aquest ascens 

planteja una qüestió important: per què creix 

l’extrema dreta?

La resposta a la pregunta ha generat una allau 

informativa, sobretot d’ençà de les eleccions eu-

ropees del 2014, que ha codificat un missatge 

erroni en apuntar a la crisi i l’atur com a vectors 

del seu impuls. 

En aquest sentit, aquells comicis mostraren 

el contrari perquè l’extrema dreta fou marginal 

als països “rescatats” (Espanya, Portugal, Irlanda 

i Xipre), tret de Grècia. Aquí Alba Daurada [AD] 

(9,3%) i Grecs Independents [ANEL] (3,4%) suma-

ren el 12,7% de vots, xifra important però modes-

ta atesa la situació hel·lènica. Paradoxalment, les 

seves formacions obtingueren els millors resultats 

en països “rics”, com acreditaren el Partit de la 

Independència del Regne Unit (26,7%), el Partit 

Popular de Dinamarca (26,6%), l’FN (24,8%) o el 

Partit de la Llibertat d’Àustria (19,7%). És erro-

ni, doncs, associar mecànicament crisi i ascens 

ultradretà. A quins factors, doncs, obeeix aquest 

darrer?

En realitat respon a dinàmiques interrelacio-

nades. El politòleg Pascal Perrineau, a l’assaig La 

France au Front (2014), explica el creixement de 

l’FN en funció de cinc “fractures” que apuntem 

a continuació perquè considerem que es poden 

extrapolar en bona mesura al conjunt d’aquest 

espectre ideològic.

La fractura econòmica. L’Europa en crisi i afec-

tada per la globalització oposa “perdedors de la 

mundialització” i els que se’n beneficien. 

La fractura entorn a una societat oberta o tan-

cada. Oposa qui vol ampliar el moviment 

d’obertura internacional de la societat i qui vol 

tornar a orientacions nacionals i proteccionistes. 

No sols en el pla econòmic (obertura als mercats), 

sinó també en el polític (integració a la UE) o so-

cial (limitació a la immigració).

La fractura cultural. Oposa partidaris d’avançar 

en el “liberalisme cultural” (les normes i els va-

lors hedonistes i antiautoritaris sorgits d’ençà del 

maig de 1968) i els que volen retornar a valors 

tradicionals d’ordre i seguretat. Això, però, no 

impedeix que els partits ultradretans siguin to-

lerants amb valors del “liberalisme cultural” en 

l’esfera privada, com la llibertat sexual, el laïcis-

me o l’avortament. 

La fractura geogràfica. Contraposa urbs dinà-

miques inserides en circuits internacionals amb 

perifèries de viles mitjanes o petites excloses 

d’aquesta economia. La dreta populista arrela en 

zones que han patit una desindustrialització i es-

devingut perifèriques. 

La fractura política. Crea dos grans pols: el 

d’aquells que defensen “cultures de govern” i el 

d’aquells que aposten per “cultures antisistema” i 

nodreixen les files populistes.

L’aproximació als factors que faciliten el crei-

xement de la ultradreta seria incompleta sense 

tenir en compte que el rebuig a l’Islam (denun-

ciat com una religió de conquesta) és actualment 

un component cada cop més rellevant del seu 

discurs. L’origen d’aquest fet rau en l’impacte de 

l’atemptat comès per Al-Qaeda a Nova York el 

2001, que despertà grans recels vers els musul-

mans. A més, aquest rebuig a l’Islam, assenyala 

el politòleg José Pedro Zúquete, està associat a la 

creença que Europa coneix una “decadència” que 

l’extrema dreta vol impedir.

Per què és rellevant aquesta islamofòbia? 

Perquè permet captar un electorat ideològica-

ment transversal, en atraure sectors ultradretans 

i col·lectius com feministes i homosexuals que 

associen l’Islam a un retrocés del laïcisme i dels 

drets civils. Així, la ultradreta ha fet un “gir li-

beral” i ara s’adreça a una audiència tradicional-

ment adscrita a un univers d’esquerres.

En definitiva, entendrem l’ascens de l’extrema 

dreta si la considerem un moviment antigloba-

lització, tot i que aquest àmbit ideològic no es 
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La ultradreta a l’europarlament

Mesos abans de les eleccions europees del 2014, 

l’anunci de Marine Le Pen (líder de l’FN) i 

Geert Wilders (dirigent del Partit de la Llibertat 

d’Holanda) de crear un grup parlamentari ultradre-

tà a Estrasburg generà un gran rebombori mediàtic. 

Però la realitat ha mostrat un altre cop la dificultat 

de bastir una “internacional d’ultranacionalistes”. 

Vegem-ho.

El 1984 l’extrema dreta aconseguí formar un 

primer grup a l’eurocambra, el Grup Tècnic de Dre-

tes Europees. El liderà Jean-Marie Le Pen, capitost 

de l’FN i pare de Marine. Aplegà gals, italians, grecs 

i de l’Ulster. Però els comicis europeus de 1989 el 

dinamitaren quan els eurodiputats alemanys xoca-

ren amb els italians pel contenciós històric sobre 

Tirol del Sud.

El 2007 s’articulà un nou grup, Identitat, Tra-

dició i Sobirania, en ingressar a l’hemicicle ultra-

dretans búlgars i romanesos que s’uniren a d’altres 

eurodiputats, com la italiana Alessandra Mussolini 

(neta del Duce). L’agrupació durà de gener a no-

vembre, quan Mussolini criticà els romanesos arran 

d’un crim  i afirmà que per a ells “trencar la llei” 

era “un mode de vida”. Aleshores, els romanesos 

deixaren el grup, que s’ensorrà en perdre escons.

Després dels darrers comicis, la ultradreta ha es-

tat novament incapaç d’unir-se en un mateix grup 

a l’eurocambra. Marine Le Pen i Nigel Farage im-

pulsaren dues iniciatives rivals i s’imposà la del da-

rrer: el grup Europa de la Llibertat i la Democràcia 

Directa, que sumà el Moviment 5 estels de Beppe 

Grillo.

Aquesta fragmentació ultradretana s’explica per 

nombroses diferències entre els seus partits: pugnes 

de lideratge; conflictes territorials; defensa d’Estats 

nació (com la del lepenisme) i concepcions terri-

torials ètniques (Interès Flamenc vol acabar amb 

Bèlgica); diferències en temes d’agenda pública 

(matrimoni homosexual) o ideològiques (missatges 

antisemites conviuen amb islamòfobs i proisrae-

lians). I és que l’extrema dreta no és un tot indife-

renciat, sinó que hi ha diferents ultradretes. Si no 

es té en compte aquest fet, difícilment s’entendran 

les dinàmiques internes d’aquest espectre ideològic.


