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Resum:

Des de fa anys estem assistint a una crisi dels sistemes democràtics amb l'aparició

de partits d'extrema dreta per tot el món. Aquest treball analitza l'ascens de l'extrema

dreta a Espanya,  en concret,  la  irrupció de Vox a l'escenari  polític  espanyol  i  la

influència que han tingut els mitjans de comunicació en aquest procés. La premsa

els ha donat una gran cobertura, difonent el seu missatge i col·locant-los en l'agenda

política espanyola. Abans de fer l'anàlisi, he elaborat un marc teòric on exposo la

importància dels discursos polítics i com aquests es reflecteixen als mitjans. Després

he presentat un breu context sobre l'extrema dreta a Europa, i finalment he estudiat

el cas de Vox. Per abordar la investigació, he fet una anàlisi crítica de la cobertura

mediàtica de Vox en tres moments clau de la seva vida política, a partir de diferents

peces periodístiques dels  diaris  El  País i  El  Mundo.  D'aquesta manera he pogut

determinar com l'auge de Vox no hagués estat possible sense la complicitat dels

mitjans de comunicació. 

Paraules clau: extrema dreta,  Vox,  mitjans  de comunicació,  Espanya,  cobertura

mediàtica

Abstract:

For years, we are witnessing a crisis in democratic systems with the emergence of

far-right political parties around the world. This work analyzes the rise of the extreme

right in Spain, in particular, the emergence of Vox in the Spanish political scene and

the influence that the media have had in this process. These have given them a big

coverage, spreading their message and placing them in the Spanish political agenda.

Before  doing  the  analysis,  I  have  developed  a  theoretical  framework  in  which  I

expose the importance of political  discourses and how these are reflected in the

media. Then I did a brief context on the extreme right in Europe, and finally I focused

on the case of Vox. To broach the investigation, I have made a critical analysis of the

media coverage of Vox in three moments of his political life, about different pieces

from the newspapers El País and El Mundo. This way I was able to determine how

the Vox boom would not have been possible without the complicity of the media.
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1.  INTRODUCCIÓ

Des de fa dècades s'està produint un retrocés democràtic amb el sorgiment de grups

d'extrema  dreta  per  tot  Europa.  Aquestes  formacions  han  anat  agafant  força  i

representació a través dels seus discursos i mobilitzacions, que han marcat l'agenda

política i social europea. Aquest nou escenari polític ha provocat que es comencés a

anomenar a una nova família  de partits  amb el  nom de “dreta  radical  populista”

(Mudde, 2007). Casos de personalitats com Marine Le Pen a França, Matteo Salvini

a Itàlia  o Viktor  Orban a  Hongria són uns quants exemples de representants de

partits populistes que han arribat al poder. Quan em refereixo a l'extrema dreta o a la

dreta radical populista, no parlo de partits nacional-catòlics tradicionals ni de forces

amb ideologia nazi com Alba Daurada a Grècia, sinó de formacions modernes amb

idees provinents d'un passat feixista, però que accepten les regles del joc democràtic

(Fresco,  2013).  Aquestes  tenen  en  comú  una  ideologia  basada  en  la  identitat

nacional, un discurs anti-elit i una postura en contra dels immigrants i el col·lectiu

LGBTI (Antón-Mellón i Hernández-Carr, 2016).

Espanya fins fa uns mesos era un dels pocs països d'Europa que no s'havia vist

afectat per aquest nou paradigma polític. Aquest fet es devia, entre altres factors, a

l'estreta  vinculació  de  l'extrema  dreta  amb  el  llegat  del  règim  franquista,  el

bipartidisme  encara  present  a  la  societat  espanyola  i  la  fragmentació  de  les

formacions d'extrema dreta (Fresco, 2013). No obstant això, la irrupció del partit Vox

al parlament andalús el desembre de 2018 i al Congrés dels Diputats aquest any va

posar fi a “l'excepcionalitat espanyola”. Aquest fet significa que la seva ideologia ha

tingut acollida en alguns sectors de la població i per aquesta raó, s'ha obert un debat

de  com  s'hauria  de  tractar  l'afluència  d'aquest  tipus  de  partits.  Els  mitjans  de

comunicació han comès l'error de donar un excessiu protagonisme al que fins fa poc

era un partit que no tenia representació institucional. Aquest fet ha provocat el seu

ascens i influència, com també va passar als Estats Units amb el cas de l'empresari

Donald Trump.

Considerant la importància d'aquests fets, en primer lloc, al marc teòric he explicat

els  antecedents,  les  consideracions  teòriques  i  les  investigacions  prèvies  sobre
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l'anàlisi  crítica del  discurs (ACD) i  l'anàlisi  del  discurs polític.  D'aquesta  manera,

entendrem la importància de les paraules, els discursos i les estructures mentals en

les  quals es desenvolupa la  política.  Aquesta  primera  part  l'he escrit  a  partir  de

diferents  autors  i  politòlegs com Xavier  Laborda i  George Lakoff.  En segon lloc,

contextualitzo  de  forma  breu  i  concisa  l'escenari  polític  europeu,  per  saber  les

causes de l'ascens de l'extrema dreta a Europa. En tercer lloc, he portat a terme un

estudi  de cas:  el  sorgiment  a  l'estat  espanyol  del  partit  d'extrema dreta Vox.  En

concret, he estudiat el seu desenvolupament com a partit polític, el seu discurs i el

seu programa electoral. Després, he exposat quines són les estratègies per contenir

l'extrema dreta,  si  els  polítics  i  la  premsa les  han  utilitzat  correctament  i  si  són

efectives per frenar aquest tipus de formacions. Finalment, analitzo les causes que

han pogut provocar la seva irrupció, els motius de l'expansió del seu missatge i la

representació que ha tingut als mitjans de comunicació, concretament a El País i El

Mundo. L’objectiu d’aquest Treball de Final de Grau és demostrar com els mitjans de

comunicació han afavorit i donat protagonisme a aquest partit amb el seu alarmisme

i banalització, propagant així la seva ideologia extremista. Per dur a terme aquesta

anàlisi he tingut en compte dos factors principals: la bona estratègia comunicativa de

Vox  a  partir  d'Internet  i  les  xarxes  socials,  i  el  pèssim  tractament  i  l'excessiva

cobertura mediàtica que els ha donat la premsa espanyola. 

Per poder assolir els meus objectius i demostrar les meves hipòtesis he abordat la

investigació des de l'Anàlisi  Crítica del  Discurs (ACD).  Concretament,  he fet  una

anàlisi crítica de la cobertura mediàtica de Vox, a partir d'un nombre determinat de

peces periodístiques publicades als diaris  El País i  El Mundo, ja que són els dos

periòdics  generalistes  amb  més  lectors  a  Espanya.  Aquestes  tracten  tres  fets

destacats de la formació d'extrema dreta i les diferents publicacions que s'han difós

sobre el partit. Els tres esdeveniments polèmics estudiats són el multitudinari míting

del 7 d'octubre de 2018 al Vistalegre de Madrid on van assistir 10.000 persones, la

seva entrada amb 12 escons al Parlament andalús el 2 de desembre de 2018 i les

eleccions  del  28  d'abril  de  2019,  en  què  han  aconseguit  24  diputats.  A partir

d'aquesta anàlisi  s'ha pogut veure el  desenvolupament del partit  en el  panorama

polític  espanyol  i  la  mediatització  i  cobertura  que  ha  tingut  Vox  a  la  premsa

espanyola.
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El material informatiu i les fonts emprades per portar a terme l'estudi, les he dividit en

dues  parts;  les  referències  bibliogràfiques,  és  a  dir,  els  llibres,  articles,  revistes

acadèmiques i blogs utilitzats per formar la part teòrica i les referències del corpus,

que són les notícies analitzades dels dos diaris generalistes, que conformen la part

pràctica del treball.
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2.  MARC TEÒRIC

A la dècada dels anys noranta una comunitat d'investigadors, entre els quals hi havia

sociòlegs,  lingüistes  i  psicòlegs  es  van  dedicar  a  estudiar  enunciats  i  discursos

pronunciats  per  emissors  públics.  “Su  objetivo  era  descubrir  desigualdades  e

injusticias,  para  desmitificar  estructuras  de  poder  y  desnaturalizar  ideologías”

(Wodak 1995:204). Aquesta recerca s'anomena Anàlisi Crítica del Discurs (ACD), un

tipus d'investigació analítica que estudia, com ens diu Van Dijk (1999:23): “la manera

en  que  el  abuso  del  poder  social,  el  dominio  y  la  desigualdad son  practicados,

reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto

social y político”. Per tant, l'ACD intenta contribuir a dotar de poder a aquells que no

en tenen, amb l'objectiu “de avivar la conciencia de los que sufren sus efectos de

presión  y  dominio  y  de  ampliar  el  marco  de  la  justicia  y  de  la  igualdad  social”

(Laborda, 2000).

Els  discursos  i  les  paraules  creen  realitats,  perquè  tals  representacions  socials

estableixen  la  base  de  l'acció  i  de  la  interacció  social,  contribuint  llavors  a  la

reproducció de la discriminació i del racisme. Els temes que es parlen o la jerarquia

d'aquests tenen una gran influència discursiva:

Así, si los refugiados son caracterizados en el discurso político en términos esencialmente

socioeconómicos, y por tanto como gente que sólo viene aquí para vivir a costa de nuestro

bienestar, entonces una opinión genérica como ésta, puede también definir la representación

social que la gente construye sobre ellos (Van Dijk, 1991:31). 

Un altre estudiós de l'anàlisi crític del discurs és George Lakoff, un lingüista i científic

cognitiu, conegut per la seva aplicació a l'anàlisi política en termes de marcs mentals

(en anglès, frames). Aquests són estructures mentals o idees que ens venen al cap

quan escoltem una paraula o expressió i que donen forma a la manera com veiem el

món. “Modificar els marcs és canviar la manera que té la gent de veure el món,

llavors  per  pensar  d’una manera diferent,  cal  que parlem d’una manera diferent”

(Lakoff, 2011:9). El problema és que un cop aquests s'han establert, són difícils de

modificar. 
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Segons aquest  autor,  tots  compartim una  metàfora  de la  nació  com a  família  o

comunitat  i  ens mostra que hi  ha  dues maneres d'entendre el  món;  la  del  pare

estricte i  la del progenitor nodridor. El primer model és el  que utilitzen els partits

conservadors o de dretes, aquest parteix d'una sèrie de pressupòsits, en què “el món

és  un  indret  perillós  perquè  està  ple  de  maldat  i  és  difícil  viure-hi,  ja  que  és

competitiu” (Lakoff, 2011:26). Els nens neixen dolents i per això se'ls ha de tornar

bons  mitjançant  el  càstig  del  pare,  què  és  l'única  autoritat  moral.  Llavors  si  les

persones  són  disciplinades  i  persegueixen  els  propis  interessos  arribaran  a  ser

riques  i  autosuficients,  per  tant,  a  prosperar.  Parlant  en  termes  polítics,  els

programes  socials  per  exemple  són  immorals  perquè  fan  que  la  gent  es  torni

depenent, ja que els hi donen coses que no s'han guanyat (Lakoff, 2011).

En canvi, en el model del progenitor nodridor, referit als partits progressistes, no hi

ha distinció entre sexes, són tots dos qui tenen cura dels fills. Es parteix del supòsit

que els fills neixen bons i poden esdevenir millors, per tant, el món també pot millorar

i la tasca és intentar aconseguir-ho. Per fer-ho, s'ha d'educar als fills per tal  que

arribin a ser nodridors, capaços de criar a altres persones. Així doncs, la política

progressista s'ocupa de “la defensa del medi ambient, la defensa dels treballadors, la

dels consumidors i  la defensa davant les malalties” (Lakoff,  2011:27).  Llavors els

progressistes volen un estat que protegeixi als ciutadans.

Amb aquesta metàfora que relaciona la nació amb la família, Lakoff pretén mostrar

les diferències entre els  partits  conservadors i  els  progressistes i  les estructures

mentals en les quals es desenvolupa la política. Però una cosa està clara, no tothom

viu d'acord amb aquests dos models basats en la família, és a dir, moltes persones

tenen un model per a un àmbit  de la vida i  un altre per a un altre àmbit.  Lakoff

(2011:27)  ens  diu  que  “l'objectiu  dels  partits  polítics  és  activar  la  seva  visió  en

aquesta gent que està “al mig”. El que s'ha d'aconseguir és que facin servir i que

apliquin un model determinat a l'hora de prendre decisions polítiques”. Segons el

lingüista, aquí s'arriba fent servir els marcs que es basen en una visió determinada

del món.

Es creu que la població vota segons els seus interessos, però en moltes ocasions no

és així; molts cops els pobres voten als que van a favor dels rics i no de les classes
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baixes. Per tant, podem deduir que no voten segons l’interès propi, voten per la seva

identitat,  pels  seus  valors;  voten  per  la  persona  amb  qui  s’identifiquen.  Tothom

comparteix les dues visions del món perquè totes dues estan molt presents en la

nostra cultura i  depenent  de l'àmbit,  utilitzarem una o altra  (Lakoff,  2011).  Hi  ha

declaracions de polítics que llegim o escoltem amb viu interès i la raó és per la forma

que tenen d'expressar-se i per les idees que ens proposen. “Sus palabras, su tono

apasionado despiertan nuestra atención y complacen un íntimo deseo nuestro de

comunicación con el proyecto público de aquellas celebridades. Aquellos que nos

hablan francamente, sin rodeos pueden llegar a conectar con nuestras creencias”

(Laborda, 2012:13)

Un  dels  grans  problemes  de  les  esquerres  és  que  estan  molt  fragmentades;

existeixen  els  progressistes  socioeconòmics,  els  identitaris,  els  defensors  de  les

llibertats civils, els progressistes espirituals, els antiautoritaris, etc. (Lakoff, 2011). La

qüestió és que no veuen el lligam entre ells i solen creure que la seva ideologia és

l’única manera de ser un progressista de veritat. Això impedeix que les persones que

comparteixen valors progressistes s’uneixin.  Per  contra,  els  diversos grups de la

dreta deixen de banda les seves diferències i es posen d'acord per tal de moure una

causa  conservadora  comuna.  Segons  ens  diu  Lakoff  (2011),  la  dreta  va  ser  la

primera a adonar-se de la importància dels marcs i van començar a investigar com

podien crear-ne un per  a  cada tema.  D'aquesta manera van saber  posar-los en

circulació  i  fer-los aparèixer  constantment  als  mitjans,  produint  que les  persones

comencessin a utilitzar els seus marcs conceptuals.

Un dels grans problemes és que els mitjans de comunicació indirectament accepten

els marcs de la dreta. Lakoff ens diu que “modificar els marcs és una tasca que ens

hem de proposar tots,  sobretot els periodistes” (Lakoff,  2011:34).  En comptes de

formular la pregunta: “vostè està a favor del matrimoni gai?”, s'hauria de dir: vostè

creu que el govern hauria de dir a  les persones amb qui poden o amb qui no poden

casar-se?” (Lakoff, 2011:34). La dreta fa molt de temps que ha adoptat l'estratègia de

repetir una i altra vegada expressions que evoquen els seus marcs. A base de tanta

repetició el seu llenguatge ha esdevingut normal i quotidià, per tant, els seus marcs

s'han establert i s'han acabat naturalitzant (Lakoff, 2011). Un exemple recent en el
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context  espanyol  és  el  terme  “colpistes”  que  utilitza  la  dreta  per  anomenar  als

independentistes. La reiteració d'aquesta paraula ha creat un marc cognitiu i quan

s'utilitza, directament es pensa en un “traïdor a la pàtria”.

Finalment, Lakoff (2011) assegura que no només és una qüestió de llenguatge, sinó

que la clau està en les idees que venen immerses en aquest llenguatge,  en els

marcs cognitius, que creen i difonen una ideologia i una visió del món determinada.

Per  tant, fer  una anàlisi  crítica  del  discurs  suposa llegir-lo  amb atenció,  amb la

intenció  de  distanciar-se  de  les  seves  paraules,  descobrir  els  marcs  que  el

configuren i intentar modificar-los. “El distanciamiento y la atención permiten seguir

su razonamiento y considerar mejor cuál es la coherencia de sus sentidos, de las

generalizaciones y la aparente naturalidad” (Laborda, 2012:14). 
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3.  L'AUGE DE L'EXTREMA DRETA A EUROPA 

L'esclat de la crisi econòmica l'any 2008 i la seva mala gestió varen ser uns dels

principals  factors  que  van  fer  sorgir  moviments  de  protesta  a  diferents  països

d'Europa. En general, l'esquerra radical no ha tingut una incidència gaire forta, com

es va poder veure amb el govern grec de Syriza, liderat per Alexis Tsipras o el partit

de Podemos a Espanya, que cada cop va baixant més en les enquestes. En canvi,

veiem que la major part dels moviments crítics amb la classe política convencional

estan liderats per l'extrema dreta, els quals estan sabent manipular a la població

amb  un  discurs  d'odi,  acollint  el  seu  descontentament  democràtic.  Per  tant,  el

panorama polític europeu s'ha vist modificat per aquesta crisi de representació, amb

el significatiu avanç de partits populistes i forces d'extrema dreta.

Per comprendre el fenomen de la dreta radical populista s'ha d'analitzar quines han

estat les temàtiques que han centrat el seu discurs. N'hi ha dues que, tot i no ser les

úniques utilitzades per aquestes formacions, han estat els principals eixos tant de

l'acció política com del seu èxit electoral. Ens referim a un discurs de rebuig a la

població estrangera i un discurs anti-establishment. En un context on l'atur encara

segueix sent  molt  elevat  i  els  treballs  són precaris,  “la  propaganda xenófoba ha

puesto en el  punto de mira a los inmigrantes, culpándolos de ser los principales

responsables de problemas relacionados con el empleo o la pérdida de la identidad

nacional” (Hernández, 2011:144).

La crisi  migratòria,  amb l'arribada d'immigrants i  refugiats provinents d'Àfrica i  de

l'Orient  Mitjà,  ha  adquirit  en  els  últims  anys  dimensions  d'una  veritable  tragèdia

humanitària. Les causes que han provocat l'onada migratòria al mar Mediterrani han

estat les guerres i conflictes militars, com l'esclat de les primaveres àrabs el 2011 i la

guerra de Síria. Això s'uneix a la consegüent inestabilitat política i social i els greus

problemes econòmics i demogràfics dels països del sud. Es calcula que “desde el

año 2000 más de 20.000 personas han muerto intentando llegar al Viejo Continente,

en tanto que el 75% de los migrantes muertos en el mundo el 2014 perdieron la vida

en la ruta marítima del Mediterráneo” (Oroza i Puente, 2017:2).
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El politòleg Aitor Hernández (2011) ens diu que, per tal de legitimar el rebuig a la

població estrangera, els partits d'extrema dreta desenvolupen un discurs centrat en

el concepte de cultura. Aquesta és entesa com una barreja de valors, estils de vida i

tradicions,  per  això,  consideren que la  pertinença  cultural  és  fonamental  per  als

individus, ja que ens fa ser el que som i d'on som. Hernández (2011:145) afirma que

“la  nación  se  identifica  con una identidad cultural  determinada que se construye

alrededor de elementos relacionados con el pasado de cada país”. Partint d'això,

conclou que l'excessiva entrada de població amb cultures diferents pot construir una

amenaça per a la integritat cultural dels integrants autòctons. Per tant, l'oposició a la

immigració es presenta com una defensa de la identitat cultural  de la nació i,  en

conseqüència,  com  una  defensa  de  la  pròpia  nació  (Hernández,  2011).  El  seu

discurs apel·la a un poble idealitzat i a la “nació autèntica” que està amenaçada per

la massiva arribada d'immigrants. Mesures com la prohibició de mesquites, el hijab o

el  burca  i  la  expulsió  dels  immigrants  il·legals  ocupen  un  lloc  destacat  en  els

programes polítics d'aquests partits, ja que consideren que l'islam és l'amenaça més

gran per a la seguretat i la identitat nacional (Akkerman, 2018). 

A més d'ultranacionalistes, són populistes i per ells, les societats es divideixen en

dos grups homogenis i antagònics: el poble “bo”, d'una banda, i l'elit “corrupta” d'una

altra.  Llavors,  el  seu discurs anti-establishment té com a eix l'oposició als partits

polítics tradicionals i  al que anomenen la “casta política”. No obstant això, també

s'inclou el rebuig a les elits culturals, com els mitjans de comunicació, que segons

ells, només desinformen i  van a favor dels polítics governants (Akkerman, 2018).

Llavors ens trobem en una crisi de representació, on aquestes formacions s'aprofiten

de la insatisfacció de la població, ja que els partits tradicionals no han sabut donar

una resposta adequada a l'impacte de la crisi de refugiats o a les problemàtiques

internes del país. Per tant, es tracta d'un discurs de confrontació en què el discurs

anti-establishment  i  el  discurs  en  contra  dels  estrangers  és  el  motor  de  la

mobilització populista que desenvolupen aquestes formacions (Betz, 2002). 

Aquests fenòmens, units a les conseqüències negatives de la crisi econòmica, han

contribuït al reforçament d'un discurs, com ja hem parlat, on predomina la xenofòbia

anti-immigrant,  el  sentiment nacionalista,  l'antieuropeisme i  la desqualificació dels
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partits tradicionals. Com ens diu el Catedràtic de Ciència Política de la Universitat de

Barcelona, Cesário Rodríguez (2018): “El discurso ultra, que parece nuevo a pesar

de su arcaísmo de fondo, les funciona: explota miedos, agrupa rechazos, rescata

odios y promete salidas fáciles”. L'extrema dreta populista dóna propostes inviables i

demagògiques, com per exemple sortir de la UE o expulsar als immigrants, però el

seu missatge és contundent i la població els veu com una alternativa viable.

3.1   L'excepcionalitat espanyola

L'onada europea d'extrema dreta va irrompre a Espanya amb el partit Vox, a través

de les eleccions del dia 2 de desembre de 2018 a Andalusia, una de les regions

d'Espanya més castigades per l'atur i per ser receptora d'immigrants. Però, abans de

parlar pròpiament de l'aparició d'aquest fenomen a l'estat espanyol, hem de tenir en

compte el context i el paradigma polític de fa uns anys per entendre perquè fins ara

no s'havien manifestat. Durant els anys de la crisi, Espanya tenia alts nivells d'atur,

desigualtat,  pobresa  i  forta  immigració,  però  no  va  desenvolupar  formacions

extremistes com va succeir a la resta dels països europeus. Des de fa gairebé una

dècada, aquests partits han anat agafant força per tota Europa, expandint la seva

ideologia nacionalista, anti-immigrant i anti-establishment (Hernández, 2011).

Espanya  es  trobava  aïllada d'aquest  paradigma per  una sèrie  de  factors  que  el

contenien.  Un  dels  punts  principals  era  l'herència  del  franquisme,  és  a  dir,  la

identificació de l'extrema dreta amb el  feixisme encara recent  a la  memòria dels

espanyols. “Después de un golpe de estado, tres años de guerra civil, treinta y seis

de dictadura nacional-católica,  tres de compleja transición a la democracia,  y  un

segundo golpe hace menos de cuatro décadas, ser de extrema derecha era poco

menos que un tabú” (Galindo, 2017). No obstant això, la transició va ser un estadi de

reforma i no de ruptura o revolució, per tant la presència del llegat franquista en

carrers, places, monuments i fosses encara està present. A més, els seguidors del

règim  franquista  es  van  introduir  en  diferents  institucions  i  partits  polítics,  com

Aliança Popular, l'actual Partit Popular. Aquest és un altre dels factors, es creia que

l'extrema  dreta  estava  integrada  al  PP,  malgrat  la  deriva  al  centre  que  va
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protagonitzar  Aznar  a  la  dècada  dels  noranta,  portant  a  omplir  un  espai  que

originalment  no  li  corresponia  (Galindo,  2017).  Després  de l'època franquista,  el

sistema polític espanyol va estar immers en un bipartidisme entre el Partit Popular

(PP) i el partit Socialista (PSOE), que s'ha mantingut fins fa uns anys. Entre el 2014 i

el 2015 es van produir una sèrie de canvis en el panorama polític espanyol a efectes

de la crisi  econòmica del  2008, que van portar a l'entrada de noves alternatives

polítiques. El sistema espanyol va passar de ser un model bipartidista, a un model

pluripartidista, fet que es va accentuar en les eleccions generals del 2015, on quatre

partits (PP, PSOE, Ciutadans i Podem) van acaparar l'escenari polític. Vox, per a

aquestes eleccions, no va aconseguir cap escó, però amb la fi del bipartidisme va

trobar una oportunitat per introduir-se en l'opinió pública (El País, 2015).

No obstant això, anys enrere els mitjans de comunicació no li van posar gens fàcil a

la formació d'extrema dreta de Santiago Abascal, ja que normalment les notícies que

es publicaven dels grups d'ultradreta tractaven temes relacionats amb actes violents,

de xenofòbia o d'homofòbia. Es tractava d'una mena de cordó sanitari per evitar que

la ideologia d'aquests partits  es difongués per  la  societat.  És fàcil  trobar  articles

sobre  el  Front  Nacional  francès  o  el  Partit  per  la  Llibertat  holandès  als  diaris

espanyols, però no passava el mateix amb els partits nacionals. “No está claro si

este hecho se debía a una real falta de noticias oa que se estableció una especie de

pacto de silencio sobre ellos” (Suárez Fernández i Van Den Broek, 2016:8). Aquest

silenciament mediàtic va acabar quan Vox va omplir  el  Vistalegre de Madrid el  7

d'octubre de 2018. Tota la premsa es va fer ressò de l'esdeveniment i el partit va

entrar  en  l'escena  política.  A partir  d'aquest  moment  i  amb  l'entrada  de  Vox  al

Parlament  andalús el  2  de  desembre del  mateix  any,  Espanya  va  deixar  de  ser

l'excepció  europea,  passant  a  engrossir  l'extensa  llista  de  països  en  què  “los

populismos de extrema derecha han crecido en asertividad y apoyo de los votantes”

(de Miguel i Carbajosa, 2018).

Els elements que han servit de combustible a la ultradreta en l'estat espanyol, són

semblants  a  les  dels  partits  europeus  extremistes,  però  compten  amb  algunes

particularitats que no tenen la resta de països de la regió: la fita principal de Vox és

preservar la unitat espanyola i acabar amb l'independentisme a Catalunya, així com
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acabar amb les autonomies. En canvi, tenen propostes semblants pel que fa a la

lluita  en  contra  la  corrupció  i  els  partits  tradicionalistes  i  també  un  control  més

estricte  de  les  fronteres,  que preveu l'expulsió  de  musulmans i  el  tancament  de

mesquites (Vox, 2019a). Això últim fa que Vox sigui etiquetat com a xenòfob i racista,

característica  clau  de  les  dretes  radicals  a  Europa,  les  quals  no  es  basen  en

distincions dins de l'àmbit  biològic per a la discriminació,  sinó que apel·len a les

distincions des de l'àmbit cultural (Hernández, 2011).

Podem dir  que el  factor  que ha condicionat  el  panorama polític  espanyol  en els

últims  anys  és  l'independentisme.  Vox  ha  sortit  molt  beneficiat  d'aquesta

problemàtica, com ha quedat evidenciat amb l'entrada amb 12 escons al parlament

andalús. A partir de l'1-O el partit va començar a parlar sobre l'independentisme, fent

d'aquest  el  seu motor  per  arribar  a  la  gent  i  pujar  en les  enquestes.  Abans del

referèndum català,  Vox no comptava  amb cap proposta  per  resoldre  el  conflicte

independentista, ni tan sols l'esmentava en el seu programa electoral. Durant l'acte

multitudinari  del  7  d'octubre  al  Vistalegre  de  Madrid,  Vox  va  presentar  el  seu

programa electoral, en què “la suspensión de l'autonomia catalana y la derrota del

golpismo” (Vox, 2019a) són la seva principal proposta.

A tot  això  se  li  suma que,  l'esquerra  espanyola  cada  cop  es  troba  més  feble  i

fragmentada, al contrari que les forces de dreta que, com deia Lakoff (2011) deixen

les seves diferències i s'agrupen en coalició. El cas de Catalunya ha estat un dels

factors  desencadenants  d'aquest  problema,  ja  que  els  diversos  grups  polítics

esquerrans tenen diferents punts de vista a l'hora d'abordar el tema.  La periodista

especialitzada  en  opinió  política,  Beatriz  Talegón  (2017),  afirma  al  diari

ElNacional.cat,  “que la  línea divisoria  ahora  llamada “Cataluña”  ha  planteado un

nuevo mapa para los partidos políticos-ideologías del  territorio español”.  El  Partit

Socialista va donar el seu suport al Partit Popular a l'aplicació de l'article 155 i està

en contra de la ruptura d'Espanya, tot i  voler asseure's a la taula a negociar. En

canvi, més a l'esquerra es troba Podemos, ara caricaturitzats per la majoria dels

mitjans de comunicació com a radicals antisistema i  fins i  tot  assenyalats com a

independentistes. Podemos no vol  Catalunya fora d'Espanya, però respecta el seu

desig i  voluntat  d'expressar-se,  posant  com a objectiu  un procés constituent  que
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tingués com a fi un Estat Republicà i Federal (Talegón, 2017). Per aquesta raó, s'ha

convertit en una opció política que està patint l'arraconament i la distorsió del seu

missatge. Com es pot veure, les divisions que el sobiranisme genera a Catalunya

afecten més a l'esquerra,  que a la dreta, ja que aquests últims utilitzen la unitat

espanyola com a motor del seu discurs.
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4.  ESTUDI DE CAS: VOX 

4.1   Inicis i desenvolupament 

La formació política Vox es va registrar com a partit polític al ministeri de l'Interior el

desembre de 2013. Els fundadors del partit són José Antonio Ortega Lara, Santiago

Abascal,  Ana  Velasco,  José  Luis  González  Quirós,  Cristina  Seguí  i  Ignacio

Camuñas, la majoria ex militants del Partit Popular. El president actual és Santiago

Abascal, que des dels 18 anys ha dedicat la seva vida professional a la política i el

Secretari  General  és  Javier  Ortega  Smith-Molina,  exmilitar  i  polític  d'ideologia

nacionalista (Sangiao, 2018).  Vox va decidir  llançar-se a l'escenari  polític  amb la

vista posada en les eleccions europees de maig del 2014 i la intenció de recollir el

vot de l'ala més conservadora de la dreta, desencantada amb el govern de l'antic

president del PP, Mariano Rajoy. El fundador i actual líder de Vox havia abandonat el

PP  un  mes  abans,  amb  una  carta  criticant  la  mala  gestió  del  seu  govern,

especialment pel tema Catalunya i les polítiques relacionades amb els presos d'ETA

(Europapress.com, 2018).

A la seva pàgina web (Vox.es), Vox es presenta, no com un partit d'extrema dreta,

sinó més aviat “de extrema necesidad” i es descriu com “un partido político creado

para la renovación y el fortalecimiento de la vida democrática española”. Els seus

objectius són “la regeneración del sistema político, la cohesión de la nación y la

defensa de los valores, la familia y la vida”. Aquesta regeneració es farà a partir de

l'amor a la nació espanyola, per aquesta raó els lemes patriòtics com “España, lo

primero”,  “el  sentido  común”,  “la  España  Viva”  són  molt  recurrents  en  els  seus

discursos  (Manuel  Viejo,  2018).  Han  buscat  remoure  entre  el  votant  l'esperit

nacionalista, no només amb la constant exhibició de banderes, sinó amb discursos

patriòtics  (Prnoticias.com,  2019).  El  seu  lema  “la  España  Viva”  requereix  d'un

antagonista i  el  seu revers és el  que anomenen “la Anti-España”.  Abascal,  en el

multitudinari  acte de tancament de campanya, celebrat el  divendres 26 d'abril  de

2019 a la plaça de Colón va afirmar que: “Domingo elegimos entre la Anti-España o

la España viva”. L'historiador Xavier Casals, ens diu al seu blog que “esta metáfora
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afirma de forma implícita la existencia “de una España muerta” contra la que hay que

luchar  y,  sobre  todo,  proyecta  una  España  que  se  afirma  y  renace  de  forma

simultánea  en  el  combate  contra  sus  enemigos  seculares”.  Un  discurs  simple,

contundent i fàcil de transmetre, que consisteix en una confrontació entre aquestes

dues Espanyes: la dels traïdors i la de l'alternativa patriòtica (Casals, 2019).

Segons les dades recollides pel Ministeri de l'Interior, el recorregut electoral de Vox

comença amb les eleccions europees de 2014. L'antic diputat del PP, Alejo Vidal-

Quadras, va encapçalar la llista de candidats, després de ser elegit com a president

del partit en primàries. En aquestes eleccions, Vox es va quedar fora del Parlament

Europeu amb un 1,57 per cent dels vots (244.929). Les primeres eleccions de Vox

en territori espanyol van ser les autonòmiques de març de 2015 a Andalusia. En

elles, el partit va obtenir un 0,45 per cent dels vots (18.017), en comparació amb les

eleccions andaluses del 2 de desembre de 2018, on la formació va multiplicar per

vint el vots (395.978) amb un 10,97 per cent. Finalment, Vox va entrar al Parlament

espanyol a les passades eleccions generals del 28 d'abril, amb 24 escons.

Les primeres accions que els  van proporcionar  cobertura mediàtica varen ser  la

col·locació el 2016 d'una bandera gegant espanyola a Gibraltar per part de diversos

membres del partit, ser l'acusació popular en les causes obertes contra el procés i el

sobiranisme català i les querelles en contra de diverses figures públiques, com per

exemple Pedro Sánchez, Quim Torra o Susana Díaz (Lambertucci, 2018). Però com

he comentat, l'acte que els va fer destacar va ser el míting de principis d'octubre de

2018 al Palau de Vistalegre a Madrid, al qual van assistir més de 10.000 persones.

En  aquesta  concentració  diversos  membres  del  Comitè  Executiu  van  donar  a

conèixer  les  100  propostes  de  Vox  per  a  les  eleccions  generals  del  28  d'abril,

anomenades “100 Medidas para la España viva”. A partir d'aquí, la influència de Vox

en l'agenda política i els mitjans de comunicació va anar en augment.
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4.2   Programa electoral: “100 Medidas para la España viva”

Amb el títol  de “100 medidas para la España Viva”,  el  partit  liderat per Santiago

Abascal  promociona a la  seva pàgina web (Vox,  2019b)  les iniciatives,  projectes

polítics i plantejaments que vol dur a terme quan arribi al poder. Les 25 pàgines que

conformen  el  seu  programa  reuneixen  unes  100  propostes  de  canvi  urgent  per

aplicar al territori espanyol. L'eix central es basa en la defensa de la unitat d'Espanya

davant  el  desafiament  independentista,  però  hi  ha  molts  més  temes  polèmics  i

rellevants a tractar.

Unitat d'Espanya

Com he comentat, la principal mesura de Vox és l'exigència del compliment de la

Constitució i per tant proposa com a primer punt “la suspensión de la autonomía

catalana hasta la derrota sin paliativos del golpismo”. Així com “la ilegalización de los

partidos, asociaciones u ONGs que persigan la destrucción de la unidad territorial de

la nación y de su soberanía” (Vox, 2019b). Podem observar els termes bèl·lics amb

els quals es refereixen al problema independentista, com si fos una guerra, en la

qual  està  en  joc  la  supervivència  de  l'estat  espanyol.  Per  acabar  amb  aquesta

problemàtica, el partit pretén “dotar de la máxima protección jurídica a los símbolos

de  la  nación,  especialmente  la  Bandera,  el  Himno y  la  Corona”  i  assegura  que

“ninguna  ofensa  a  ellos  debe  quedar  impune”.  També  consideren  que  cap

administració ni particular pot menysprear “la lengua comuna de todos, el español”

(Vox, 2019b). Queda constatat, doncs, que el nacionalisme espanyol caracteritza al

partit, a més, en els seus discursos fan apologia de la Legió, de les Forces Armades

i del passat gloriós de l'Imperi Espanyol. Tot en Vox evoca un profund orgull al voltant

de la idea d'Espanya i per tant, “su patriotismo se enmarca como primer vector de su

discurso ideológico” (Mohorte, 2018).

Com a  conseqüència  d'això,  la  formació  d'extrema  dreta  vol  eliminar  la  Llei  de

Memòria  Històrica,  ja  que  no  considera  els  símbols  franquistes  com  un  fet

problemàtic, sinó com a part del passat d'Espanya i com una forma d'homenatjar a

“todos los que, desde perspectivas diferentes, lucharon por España” Vox (2019b).
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Podem afirmar que una de les raons per les quals tenen tan mala fama i són titllats

de feixistes és, entre altres coses, per aquesta proposta.

A més pretenen acabar amb les autonomies i fer una recentralització: “Transformar

el Estado autonómico en un Estado de Derecho unitario que promueva la igualdad y

la solidaridad en vez de privilegios y división”. I proposa “un solo gobierno y un solo

parlamento  en  toda  España”  (Vox,  2019b).  Abascal  va  participar  en  un  acte  de

precampanya de cara a les eleccions generals del 28 d'abril, al Palau de Congressos

d'Osca i va afirmar que “el Estado de las Autonomías se había convertido en un

enemigo de la pluralidad y las libertades en España” (Rus, 2019).

Immigració

En aquest apartat del seu programa, el que proposen per acabar amb el problema

migratori és la “deportación de los inmigrantes ilegales a sus países de origen”, així

com la d'aquells immigrants legals que “hayan reincidido en la comisión de delitos

leves o hayan cometido alguno tipificado como grave”. A més, volen acabar amb el

que anomenen “efecto llamada” i el “turismo sanitario”, a partir de la supressió de les

ajudes als immigrants il·legals (Vox, 2019b).

Santiago Abascal en una conferència a Gran Canàries va arremetre en contra de la

immigració:  “Parece que estamos obligados a aceptar que nuestras fronteras las

asalte cualquiera, parece que hay una libertad migratoria aceptada por la izquierda”

(Sosa,  2018).  A més,  va  reafirmar  que  la  immigració  “debe  estar  controlada  en

función de varias cuestiones: las necesidades de la economía nacional, el problema

de las pensiones, el paro y la necesidad de ayudas sociales para los españoles”, tot i

que  si  per  ell  fos,  no  deixaria  passar  a  ningú  perquè  “no  necesitamos  más

inmigración  en  este  momento”.  Aquestes  són  declaracions  molt  dures  en  contra

d'aquesta comunitat, però a més continua el seu discurs discriminant per raça, religió

i  cultura:  “no  es  lo  mismo  un  inmigrante  procedente  de  un  país  hermano

hispanoamericano,  con  una  misma  cultura,  una  misma  lengua,  con  una  misma

cosmovisión del  mundo, que  la  inmigración  procedente  de  los  países  islámicos”

(Sosa, 2018).
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Seguretat i fronteres

En relació amb l'anterior apartat es trobaria la seguretat de les fronteres, en que Vox

proposa enfortir-les i “levantar un muro infranqueable en Ceuta y Melilla, así como,

dar a policías y fuerzas armadas todos los recursos materiales y humanos para que

puedan  cuidar  nuestras  fronteras  con  total  eficacia,  junto  con  el  amparo  legal

correspondiente”  (Vox,  2019b).  Segons  va  afirmar  el  secretari  general  de  Vox,

Ortega Smith, en la seva visita a Ceuta fa uns mesos, aquesta política de seguretat

“pretende  sustituir  una  alambrada  que  está  siendo  permanentemente  violada  y

asaltada, por un muro de hormigón con la firmeza y altura suficiente para impedir los

asaltos” (Cadena SER, 2019).

Salut i família

Per a la formació política, les intervencions quirúrgiques alienes a la salut com els

canvis de gènere o l'avortament s'han de suprimir de la sanitat pública. En el llibre de

Fernando Sánchez Dragó titulat  Santiago Abascal.  España vertebrada (2019)  es

troba una conversa en la qual el fundador de Vox aborda diferents temes d'actualitat.

Abascal utilitza la fal·làcia que afirma que moltes persones entenen l'avortament com

a mètode anticonceptiu i aposta per ajudar a les dones amb embarassos no desitjats

a partir de l'adopció. Això sí, només per a persones heterosexuals, perquè el “millor”

pels  nens és  tenir  un  model  masculí  i  femení  en  els  seus  pares.  A més,  en  el

programa electoral  proposen  la  creació  d'un  Ministeri  de  Família,  on  hi  hagi  “la

promulgación de una ley orgánica de protección de “la familia natural”, es decir, la

formada entre un hombre y una mujer” (Vox, 2019b).

Un  altre  dels  seus  projectes  polítics  més  qüestionats  ha  estat  la  proposta  de

derogació de la llei de violència de gènere, amb l'objectiu de transformar-la en una

llei que no contempla que les dones estan en una situació de vulnerabilitat. En un

comunicat,  Vox  es  posiciona  en  contra  de  les  lleis  ideològiques,  “basadas  en

conceptos  falsos  como  la  ideología  de  género,  que  vulneran  los  derechos

fundamentales, como la presunción de inocencia de los hombres y la criminalización

de  la  masculinidad,  generando  numerosas  injusticias”  (Vox,  2018).  El  blog  de
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feminisme de eldiario.es, Barbiehijaputa (2018), escriu que totes aquestes mesures

vulneren els drets i llibertats de les dones, “porque prohíben el derecho a decidir

sobre  el  propio  cuerpo,  eliminan  el  género  de  cualquier  ecuación  y  niegan  el

machismo como fuente de violencia, perpetuando así el patriarcado”.

Hi  ha  molts  més  punts  en  el  seu  programa electoral,  però  els  més  destacats  i

discutits són els anteriors esmentats. Aquests ens fan veure la classe de partit què

és Vox i la ideologia que promou; el nacionalisme i el patriotisme, la xenofòbia, el

racisme, l'anti-feminisme, la misogínia i l'homofòbia.

4.3   Estratègia de comunicació: Ús de les xarxes socials 

Internet constitueix un instrument cada vegada més decisiu dins la comunicació de

les organitzacions polítiques. Les xarxes socials permeten trencar el  monopoli  de

l'oferta informativa, abans acaparat pels mitjans de comunicació convencionals, i així

poder produir i difondre missatges de manera autònoma. “Las websites constituyen

un  elemento  imprescindible  para  la  estrategia  comunicativa  de  los  partidos  de

extrema derecha europeos, ya que permiten fomentar la adaptación de un partido

político a su entorno social inmediato” (López Ortega, 2016). En aquest nou escenari

de  comunicació,  un  informe  del  Centre  Simon  Wiesenthal  estimava  que  els

extremistes i els grups racistes utilitzen cada vegada més les xarxes socials com

Facebook, Twitter o YouTube com a eines de propaganda i difusió massiva de les

seves idees. Des de les xarxes difonen continguts de proximitat, relacionats amb

temes  d'actualitat  o  tòpics  de  l'ideari  extremista:  campanyes  en  contra  de  la

construcció de les mesquites, la immigració i els casos de corrupció de municipis o

d'alguna comunitat autònoma (López Ortega, 2016).

Per tant, els partits polítics preparen la campanya electoral juntament amb el seu

gran aliat: les xarxes socials. Aquestes s'han convertit en el camp de batalla preferit

per les formacions polítiques, un espai on poder mostrar als ciutadans les seves

propostes,  amb  llibertat  per  criticar  i  en  ocasions  menysprear  l'adversari  polític

(Juste, 2019). No obstant això, aquesta transformació dels espais de debat a les
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xarxes socials han atorgat més llibertat, anonimat i impunitat als usuaris d'aquestes

webs,  on  els  discursos  que  es  produeixen  són  més  difícils  de  controlar  (López

Ortega, 2016). En aquests espais preval la immediatesa, la falta de veracitat (les

anomenades fake news) i la nul·la complexitat argumental, però això ja els va bé a

ells, perquè no busquen l'argument, sinó l'entreteniment.

Des de la irrupció de Vox en el panorama polític espanyol, les visites al seu web i a

les seves xarxes socials no han deixat de créixer. La seva estratègia comunicativa

està  basada  en  la  tradició  nord-americana,  on  la  comunicació  política  és  pur

entreteniment i show, és a dir, en no avorrir amb discursos que ningú entén. Aquesta

és una recepta bàsica del populisme, perquè els ciutadans no desconnectin de la

política (Sauceda, 2019). La tàctica de Vox, doncs, és viralitzar els continguts que

creuen convenients pels seus interessos i d'aquesta manera “conseguir amplificar

sus mensajes y llegar a los seguidores de sus seguidores, captando así a nuevos

usuarios que inicialmente no eran simpatizantes”  (Calabrés i  Vicente,  2019).  Per

tant, dominar el llenguatge d'Internet serveix a la formació d'Abascal per mobilitzar,

influir i captar nous votants. 

Segons un estudi elaborat per l'empresa tecnològica Epsilon Icarus, Vox és el partit

amb més continguts  virals  en totes les plataformes.  A Instagram, va  superar  els

100.000 seguidors al desembre i a dia d'avui compta amb més del doble, fet que l’ha

convertit en el partit més seguit i amb més interaccions (Juste, 2019). Una de les

facilitats que dóna Instagram és la de no necessitar propostes extenses ni  grans

plantejaments. Per tant, la formació d'Abascal publica vídeos curts de menys d'un

minut, amb  missatges simples, molt visuals i que busquen una connexió sentimental

amb els usuaris. Aquestes estratègies són les que capten l'interès i sobretot, el vot

del sector més jove de la població. Segons la Fundació Orange, el 98 per cent del

jovent, comprès en la franja d'edat dels 15 a 20 anys, estan inscrits en algun tipus de

xarxa social (López Ortega, 2016). Per aquesta raó, la seva missió és “la de ilusionar

con proclamas sencillas, pero vacías de contenido, a los desencantados de la clase

política y,  especialmente,  a aquellos que no tienen una ideología definida o que

votarán por primera vez” (Calabrés i Vicente, 2019). 
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Un exemple clar de tot això va ser el vídeo per a la campanya andalusa, on es veu a

Santiago Abascal muntat en un cavall amb el lema de “La Reconquista empezará en

tierras andaluzas”. El muntatge es va fer viral en poques hores i varen aconseguir

més d'un milió de reproduccions, convertint-se en el millor acte de presentació de la

candidatura de Vox. El seu creador i el vicesecretari de comunicació de Vox, Manuel

Mariscal, va afirmar en una entrevista a El Mundo que “esta fue una de las claves de

nuestro éxito, ya que hizo que todos los andaluces buscaran quienes éramos, se

leyeran nuestro programa y se enteraran que nos presentábamos” (Negre, 2018). 

Com he dit anteriorment, anys enrere hi havia una mena de cordó sanitari envers

l'extrema dreta i  Vox. Davant la puntual  atenció que tenien per part  dels mitjans

tradicionals, han trobat el seu lloc a la xarxa. Per tant, podem afirmar que Internet i

les xarxes socials configuren una nova forma de fer política i esdevenen una eina

essencial de difusió de propaganda per arribar a la gent. 
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5. INFLUÈNCIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

El partit Vox i el seu líder Santiago Abascal han passat desapercebuts pels grans

diaris  i  les  cadenes  de  televisió  durant  els  darrers  anys.  Normalment  les  seves

aparicions en premsa eren flors d'un dia que no van acabar de donar força al partit.

El  seu  gran  salt  va  arribar  el  7  d'octubre  de  2018,  quan  el  míting  organitzat  a

Vistalegre va obrir el debat sobre quin tractament informatiu han de rebre aquest

tipus de formacions, tal com va apuntar l'analista polític Zarzalejos (2018). Alguns

diaris d'abast estatal van dedicar fins i tot la portada de l'edició del dia següent per

informar d'aquest acte, quan mai els havien esmentat en les seves pàgines. Altres

mitjans  van  enfocar  la  notícia  amb  alertes  sobre  el  perill  que  suposa  que  Vox

aconsegueixi entrar a les institucions. A partir d'aquell moment, els mitjans han anat

publicant tota mena de notícies sobre Vox, donant un excessiu protagonisme a un

partit que fins fa poc no tenia representació parlamentària.

Com he dit en l'anterior apartat, els mitjans de comunicació tradicionals no han estat

els únics culpables, les xarxes socials han sigut el seu major aliat per difondre el seu

missatge. Els diaris digitals a través de Twitter o Facebook han optat pel share, els

clics i  els diners amb titulars i  notícies sensacionalistes, en comptes de tenir  un

mínim de responsabilitat amb la ciutadania. La simplificació del missatge polític i la

impunitat total de les  fake news a les xarxes són l'instrument perfecte perquè un

discurs feixista avanci entre els sectors de la població. Per aquesta raó, com ens diu

el periodista Pascual Serrano (2019) a eldiario.es, cal un canvi en els mitjans i també

en els usuaris des de les xarxes socials:  “Hay que recuperar en nuestras redes el

argumento  y  el  razonamiento  en  el  debate  político  ante  la  simplificación  de  la

emoción y el show. Así como exigir medidas que impidan la mentira o al menos la

castiguen”.  Això  no  ha  de  suposar  una  censura  si  s'estableixen  uns  bons

mecanismes en contra de la mentida. I finalment apunta que “no se ha de reaccionar

con indignación y rabia, sino desmontar la mentira con rigor y precisión”, ja que com

més reaccionem a les xarxes contra el missatge racista i ultradretà més es dispararà

el seu creixement.
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L'ampli ressò mediàtic ha suscitat una polèmica entre periodistes i professionals de

la  informació.  Una  part  d'ells  pensen  que  donar  tant  d'espai  a  Vox  és

sobredimensionar-lo  i  col·locar-lo  com  una  alternativa  viable  enfront  del  PP  o

Ciutadans.  Per  tant,  és  millor  silenciar-lo  o  almenys  no  atorgar-li  tant  de

protagonisme als mitjans. No obstant això, altres professionals, com el president de

la Federació d'Associacions de Periodistes d'Espanya (FAPE), Nemesio Rodríguez,

opten pel contrari: “Hay que cubrir a Vox como cualquier otro partido que se presenta

a unas elecciones,  no  se le  puede privar  de este derecho”  (elconfidencialdigital,

2018). 

És difícil establir uns criteris en aquest assumpte, ja que d'una banda, la presència

de Vox en els mitjans es pot justificar, perquè és notícia que per primera vegada a

Espanya  un  partit  ultradretà  hagi  arribat  a  un  Parlament  amb  dotze  diputats  a

Andalusia i amb vint-i-quatre al Congrés. La discussió és, segons Pascual Serrano

(2019),  “si  esta noticia  se presenta a los medios dando tiempo y espacio a sus

líderes y portavoces por sus rumores y falsedades, o si  se opta por documentar

informaciones con que neutralizar las mentiras en que han basado su discurso”. Una

tesi similar és la que manté Zarzalejos (2018) “Los medios no pueden limitarse a

difundir  el  programa  de  la  formación,  sino  que  deben  aportar  datos  sobre  qué

supondría en la  práctica y si  se podría  llevar  a  cabo o no”.  No obstant  això,  el

periodista  Javier  Sales  va  un  pas  més  enllà  “si  nos  ponemos  a  desmentir  la

afirmación de Vox que los emigrantes son un problema, ya estamos introduciendo

esta idea a la gente de partida”. Donar-li espai al seu discurs, encara que sigui per

desmuntar les seves mentides, no funciona. Per això, Sales proposa que fem cas a

George Lakoff, “primero, se debe comenzar titulando con la verdad y luego, explicar

la farsa (o la cifra discutible) e inmediatamente explicar que es una mentira y por

qué” (Serrano, 2019).

Amb  tot,  en  una  entrada  del  blog  del  doctor  en  història,  Xavier  Casals  (2019),

esmenta  les  cinc  estratègies  de  contenció  proposades  pel  politòleg  i  pensador

Pierre-André Taguieff al seu llibre  Antilepénisme: Els erreurs à ne més commettre

(1995).  D’acord  amb  la  paràfrasi  que  en  fa  Casals,  la  primera  estratègia  és

il·legalitzar a la ultradreta: aquesta mesura, segons Taguieff, és contraproduent per
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diversos motius, “ya que sitúa a estos partidos en el centro de la polémica ideológica

y mediática. Además, crea un debate moral y no político que impide abordar temas

importantes  y  moviliza  sus  votantes”,  és  a  dir,  normalment  augmenten  la  seva

popularitat. 

La segona és crear silenci mediàtic al voltant de la ultradreta: Aquesta opció elimina

els seus partits del centre del debat, però els permet emetre el seu discurs sense

oposició.  Alhora,  “sus  líderes  se  pueden  presentar  como  víctimas  de  un

establishment que les desea silenciar”. A més, hem vist que hi ha altres alternatives

com les xarxes socials per poder difondre la seva ideologia. 

La tercera és fer  una “imitació”  del  seu discurs per  part  dels  partits  tradicionals:

aquesta opció pot disminuir l'atractiu de la ultradreta a curt termini, però en assumir

els  seus  temes,  la  dreta  conservadora  els  confereix  centralitat  i  legitimitat  i

contribueix a “normalitzar-la”, a més de difondre un missatge radical. Aquest fet s'ha

produït  durant  els  últims  mesos  al  Partit  Popular,  Casado  ha  radicalitzat  el  seu

discurs per captar adeptes i evitar una caiguda del partit, però al final no li ha servit

de molt.

La quarta estratègia és integrar a la dreta populista en el govern. Quan els partits

d'extrema  dreta  s'integren  en  el  govern  perden  el  seu  caràcter  de  protesta  i

manifesten tensions i contradiccions. No obstant això, aquesta estratègia no sempre

funciona, “ya que los partidos de derecha populista han encontrado fórmulas para

proyectarse de manera simultánea como partidos de gobierno y de oposición”.

La cinquena és establir cordons sanitaris o aliances multipartidistes per frenar l'accés

al govern d'aquests partits. Aquestes aliances aïllen a la ultradreta del govern, però

en contrapartida, permeten als seus líders emetre un discurs victimista i denunciar

que la  resta de partits  “són iguals”. No obstant  això,  aquesta podria  ser  la  més

viable, segons Ignacio Sánchez-Cuenca (2019). El periodista de CTXT afirma que

diversos estudiosos, com Juan Linz, Steven Levitsky i Daniel Ziblatt, que han tractat

la fallida de les democràcies, “han llegado a la conclusión de que las democracias se

vinieron abajo, en buena medida, por no establecer un cordón sanitario a la extrema
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derecha”. Aquests estudiosos argumenten que si no haguessin tingut el suport de les

forces conservadores tradicionals, ni Hitler ni Mussolini haurien arribat al poder.

És evident  que Vox no és un partit  feixista  com els  d'aquell  període,  ja  que no

repudia la democràcia representativa ni recorre a la violència paramilitar, però les

seves propostes són perilloses per alguns valors de la democràcia liberal. Si Vox

entrés  en un govern  de coalició  amb PP i  Ciutadans,  aconseguiria  normalitzar  i

naturalitzar  propostes  il·liberals  com  la  il·legalització  de  partits  polítics

independentistes o la privació de drets a la població immigrant.  Sánchez-Cuenca

(2019) afirma que “El  cordón sanitario es simplemente un mecanismo político de

protección del sistema democrático contra sus anticuerpos”. No sabem si aquesta

estratègia els donarà impuls o els contindrà, però per evitar la seva influència en les

activitats legislatives i de govern, els partits polítics ho han d'intentar.

En  definitiva,  com  deia  Casals  (2019)  al  seu  blog,  no  hi  ha  cap  estratègia  de

contenció de l'extrema dreta sense elevats costos, ja que aquesta sol beneficiar-se'n

de totes en major o menor grau. Davant d'aquesta situació, com ja va assenyalar

Taguieff el 1995, es dibuixaven dues estratègies més en què aprofundir: La primera,

“una intervención de los poderes públicos en las causas sociales del ascenso de la

derecha populista”. Això implica, per exemple, actuar de manera directa sobre l'atur,

la precarietat laboral, la inseguretat ciutadana o la degradació de suburbis, malgrat

l'actual crisi econòmica. I la segona, la “lluita intel·lectual”, és a dir, argumentar i no

estigmatitzar. Això suposa posar de manifest les contradiccions i falsedats del seu

discurs. Aquesta última opció possiblement té un impacte limitat, “pero recupera la

función pedagógica de la política, algo esencial en un momento de reinvención de

los sistemas democráticos” (Casals, 2019).
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6.   ANÀLISI CRÍTICA DE LA COBERTURA PERIODÍSTICA DE VOX

Els mitjans de comunicació de masses tenen un paper important en els resultats

electorals, ja que encara són el canal principal a través del qual els votants reben

informació sobre política. És a dir, la visibilitat que els mitjans ofereixen a un partit

polític influeix positivament en el suport públic a aquesta formació, i pot tenir forts

efectes en el seu èxit electoral. L'empresa d'anàlisi Agenda Pública va recopilar tots

els articles sobre el  partit  dels dos diaris més importants d'Espanya (El País  i  El

Mundo) i es va descarregar de la base de dades en línia Lexis Nexis, tots els textos

en què s'esmentava a Vox. D'aquesta manera, va observar la cobertura mensual des

de  les  eleccions  generals  espanyoles  de  juny de  2016  fins  a  les  andaluses  de

desembre de 2018. 

Com es pot veure a la gràfica, Vox va aconseguir un pic a l'octubre, quan va omplir el

palau de Vistalegre. En les setmanes posteriors a l'esdeveniment, aquesta atenció

va disminuir, però ja es va mantenir per sobre del nivell de les setmanes prèvies.

Més tard, al novembre, el nombre d'articles que esmentaven a Vox va incrementar

altra  vegada a nivells  mai  vistos anteriorment,  a causa sobretot  de la campanya

electoral andalusa. Podem deduir, doncs, que la seva atenció mediàtica ha anat a

l'alça i al mateix temps que ho ha fet la seva popularitat.

Analitzar  els  discursos  que  circulen  en  la  nostra  societat  s'ha  constituït  com un

objectiu important; sabem que les paraules no són transparents, que els signes no
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són innocents, que el llenguatge mostra, però també distorsiona i oculta informació.

En aquest context, la meva anàlisi, emmarcada en el corrent acadèmic de l'Anàlisi

Crítica del Discurs, se centra a investigar la cobertura informativa que van realitzar

dos mitjans de comunicació d'àmbit nacional, sobre tres esdeveniments importants

del partit ultradretà. L'objectiu del meu estudi és mostrar de quina forma els periòdics

han tractat el partit al llarg del seu recorregut polític, si han emprat alguna estratègia

de contenció,  si  han difós  el  seu missatge o les  seves mentides,  directament  o

indirectament,  si  li  han prestat  una excessiva atenció mediàtica,  si  han tingut  un

posicionament  polític  determinat  i  quina  terminologia  han  utilitzat.  Els  mitjans

analitzats són El País i El Mundo, perquè tenen el major nombre de lectors diaris de

l'estat  espanyol  (1.027.000 i  702.000 segons l'empresa estadística Statista)  i  per

tant, poden tenir una major incidència en els votants.

6.1  Mitjans de comunicació analitzats

6.1.1   El País:

És el diari més llegit a Espanya, de tendència europeista i socialdemòcrata. Està

editat  en  llengua  castellana  i  compta  amb  cinc  edicions  territorials  a  Madrid,

Andalusia, Catalunya, Euskadi i al País Valencià. En el seu Llibre d'Estil (2014) es

defineixen com: “Un medio independiente, nacional, de información general, con una

clara vocación global, defensor de la democracia plural según los principios liberales

y sociales, y que se compromete a guardar el orden democrático y legal establecido

en la Constitución”.

La cobertura de la formació de Santiago Abascal ha sigut variable, ja que abans del

acte al  Vistalegre de Madrid  comptaven amb poques notícies del  partit,  sobretot

relacionades amb fets puntuals o escàndols interns. Si cerquem “Vox” al buscador

de  la  seva  pàgina  web,  la  paraula  apareix  en  unes  2847  entrades.  Les  seves

primeres publicacions van aparèixer el 2014 en el context de les eleccions europees

d'aquell  any,  després  varen  disminuir  considerablement  i  el  partit  va  passar

desapercebut pel diari.  No va ser fins a l'octubre de 2018 quan es va produir  el

“boom” mediàtic amb el míting a Vistalegre i va haver-hi una explosió de notícies
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relacionades amb Vox i la irrupció de l'extrema dreta a l'escenari polític espanyol.

6.1.2   El Mundo:

És un mitja generalista editat en llengua castellana amb una ideologia de dretes.

Defineixen la  seva línia  editorial  de liberal  i  segueixen les bases del  periodisme

basades en la moralitat i la democràcia. El tractament mediàtic de l'auge del partit

d'extrema dreta ha sigut fluctuant, depenent de l'època i el succés rellevant de la

formació.  Si  busquem al  cercador  de  El  Mundo trobem unes  2600  entrades  on

apareix el nom de Vox. Durant l'any 2013, amb la creació de la formació de Santiago

Abascal, només es van publicar 25 notícies que parlaven sobre el partit.  El 2014

amb  les  eleccions  europees  van  tenir  més  protagonisme  fins  arribar  a  les  278

entrades, els següents anys no van comptar amb gaires publicacions fins al 2018. A

partir  de  l'octubre  d'aquest  any van  començar  a  augmentar  progressivament  les

notícies a causa del seu míting al Vistalegre de Madrid i de les eleccions andaluses,

amb un total de 523. En aquest 2019 en porten unes 1323. Com podem observar,

Vox ha entrat a l'esfera pública amb una alta mediatització en un temps molt curt.

Caldria destacar també, que El Mundo agafa molts articles de l'agència de notícies

digital Europa Press i les publica a la seva pàgina web.

6.2   Esdeveniments analitzats

Com he dit amb anterioritat, els tres moments clau de la vida política de Vox què he

escollit són l'acte del 7 d'octubre de 2018 al Vistalegre de Madrid, és a dir, abans de

tenir  representació  parlamentària;  les  eleccions  del  2  de  desembre  al  parlament

andalús, que configuren el seu primer guany electoral, i les eleccions generals del 28

d'abril amb la seva entrada al Congrés de Diputats, que consoliden el partit en el

panorama polític espanyol. He fet una recerca qualitativa i he analitzat, un total de 27

articles, és a dir, un màxim de 5 peces periodístiques, tant de  El País com de El

Mundo, per cada moment destacat de la formació. D'aquesta forma he pogut veure

la cobertura mediàtica que han tingut ambdós diaris i el tractament que aquests li

han donat a Vox.
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6.2.1  Míting al Palau Vistalegre de Madrid

El  7  d'octubre  de  2018,  la  formació  d'extrema  dreta  Vox  va  congregar  10.000

persones al Palau de Vistalegre de Madrid i més de 3000 es van quedar sense poder

entrar per aforament màxim. Aquest va ser el moment clau que els va donar el tret

de sortida per abandonar la política marginal i posar-se en el punt de mira de tots els

espanyols. A l'acte, Santiago Abascal va presentar a l'opinió publica el seu projecte

polític, anomenat “100 medidas para la España Viva”, un recull de propostes, moltes

d'elles  polèmiques,  que  no  van  passar  desapercebudes  en  els  noticiaris  del  dia

següent.  Tothom es  va  fer  ressò  de  l'esdeveniment  i  Vox va  entrar  en  l'agenda

política de la majoria de les altres formacions.

El País

El  diari  va publicar  un article a l'endemà de l'acte amb el  titular  de “La extrema

derecha  de  Vox  llena  Vistalegre  con  más  de  10.000  simpatizantes”,  un  títol  on

clarament afirma l'extremisme dretà de la formació. Més que una notícia objectiva,

sembla una crònica de l'esdeveniment, ja que la periodista Lambertucci (2018) va

narrant pas a pas el  que succeeix:  “Suenan canciones de Manolo Escobar, Nino

Bravo y Ricky Martin. Están calentando los ánimos para cuando comience el acto”.

També hi ha declaracions d'alguns militants de Vox “Este veterano del Ejército del

Aire afirma que no quiere una España musulmana. Su chaleco, lleno de parches

esconde, bajo un pañuelo verde una bandera franquista, según él mismo dice, en el

corazón”.  Amb  aquesta  declaració,  El  País ha  volgut  retratar  la  classe  de

simpatitzants  que  té  el  partit,  apropant-lo  d'alguna  manera  al  règim  franquista.

L'article continua citant les mesures i propostes del partit, però sense cap explicació

o aclariment de què suposaria posar-les en pràctica i  conclou amb una afirmació

d'Abascal “Vox vive para que España viva. ¡Viva España!”. No hi ha cap discussió o

debat entorn el  projecte polític del partit,  simplement  El País en aquesta primera

notícia ha fet una descripció del míting i una mostra superficial de la seva ideologia.

El  mateix  dia,  però,  el  periodista  Ruben  Amón (2018a)  escriu  al  diari  un  article

d'opinió  titulat  “Vox  resucita  con  Franco”,  contextualitzant-lo  amb  el  tema  de

l'exhumació del dictador. El text comença amb una reflexió de com els mitjans han
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de tractar l'auge de l'extrema dreta: “Los medios de información deberíamos sopesar

nuestro papel de incitación propagandística, pero tampoco podemos sustraernos a

las evidencias informativas”. Aquí El País ha volgut reafirmar-se i evidenciar que una

excessiva cobertura els pot donar publicitat gratuïta, però que alhora han d'informar

sobre aquest fet, ja que és de rellevància informativa. No obstant això, tenen un gran

nombre de publicacions escrites (2847) que esmenten al partit. Amón retrata Vox i

els  seus  electors  amb  tots  els  qualificatius:  “su  irrupción  es  significativa  y

preocupante  porque  representa  la  expectativa  de  un  electorado  xenófobo,

confesional,  antifeminista,  anticomunitario,  autoritario  y  anticonstitucional”.  Aquest

article segueix sense explicar cap de les seves propostes de manera crítica, més

enllà de crear un alarmisme i la coneguda frase “que viene el fascismo”.

En  una  altra  notícia  del  9  d'octubre  titulada  “Ciudadanos  evita  calificar  de

ultraderecha a Vox”, El País tracta el partit com una alternativa possible, tot i que el

CIS només li concedeix un diputat a les eleccions d'Andalusia. “El PP y Ciudadanos

afrontan la aparición de un posible nuevo competidor por la derecha con estrategias

diferentes”. Ciutadans evita nombrar al partit per evitar donar-li protagonisme i en

canvi, El País fa notícia d'aquest fet i posa Vox altre cop en el centre de debat. Això

fa que es vegi el PP i Ciutadans amb temor a aquesta formació i a la divisió que pot

causar en la dreta (Junquera i García de Blas, 2018). En un article publicat dies

després,  El  País tornava  a  parlar  de  les  estratègies  de  contenció  dels  partits

tradicionals entorn l'auge de l'extrema dreta: “el cordón sanitario les hace capitalizar

la  oposición,  pero incorporarlos al  Gobierno promociona sus agendas.  Su fuerza

creciente  hace  imposible  ignorarlos  en la  contienda electoral  y  su  capacidad  de

filtración es tan potente que no tardan en plantar su semilla dentro de otros partidos”.

El País pressuposa doncs,  que la irrupció de Vox, un partit  extraparlamentari  en

aquell moment, és inevitable (Simón, 2018).

El Mundo

Les reaccions d'aquest diari a l'acte de Vistalegre no es van fer esperar i el mateix

diumenge 7 d'octubre de 2018 es va publicar un article titulat “Vox llena Vistalegre

con  un  proyecto  contra  los  extranjeros,  el  independentismo y  el  feminismo:  Los

españoles,  primero”.  En aquest,  la  periodista  Marisol  Hernández (2018a)  en  cap
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moment qualifica al partit “d'extrema dreta”, sinó que més aviat critica el seu discurs,

sobretot entorn la immigració, per la duresa i la naturalitat amb què parlen. Només

apareix  el  terme  “extrema  dreta”  per  dir  que  el  seu  discurs “conecta  con  los

mensajes que han permitido el avance de la “extrema derecha” en toda Europa”. És

a dir, la formació d'Abascal segons aquesta notícia no es trobaria en un extrem, sinó

que tindria idees semblants a les dels partits europeus extremistes. A més, de forma

indirecta posa en qüestió que siguin ultradretans perquè els simpatitzants que havien

assistit a l'acte “eran de toda classe y no parecian ultras”. Finalment, acaba amb una

frase  força  sorprenent,  ja  que  El  Mundo aglutina  dins  del  “centredreta”  al  Partit

Popular, Ciutadans i Vox: “Vox es la prueba de que nunca el centroderecha español

estuvo tan dividido”.

El Mundo agafa un article de l'agència de notícies digital Europa Press publicat el 8

d'octubre, que segueix amb la mateixa tònica i titula “Aznar lamenta que legara a

Rajoy un centroderecha unido y ahora esté fracturado en PP, Ciudadanos y Vox” (El

Mundo, 2018a). És rellevant que equiparin un partit que mai ha tingut representació

institucional amb altres ja consolidats en la política espanyola. Com he dit amb El

País, aquest fet pot produir que la ciutadania el vegi com una opció viable i per tant,

sigui classificat com un partit més a la dreta del PP.

El  mateix dia es publica una notícia,  en què es canvia d'opinió i  qualifiquen Vox

d'extrema dreta amb un titular que  li  treu importància al  multitudinari  míting: “Los

expertos creen que Vox no debe preocupar al PP porque en la extrema derecha no

hay votos”. La periodista Hernández (2018b) assegura que malgrat l'onada dretana a

Europa, un partit  com Vox no triomfarà a Espanya, “no se percibe una explosión

electoral de Vox, más allá de aspirar a alcanzar como mucho entre un 1% y un 3%

de apoyo en unas elecciones generales”.  Llavors la periodista aconsella a Pablo

Casado  y  a  Rivera  deixar  de  preocupar-se  per  la  formació  d'Abascal,  perquè

Espanya no es troba en la mateixa situació que Alemanya o França, pel que fa a la

immigració. No obstant això, no es parla sobre les altres problemàtiques espanyoles

que sí podrien augmentar la influència d'aquest partit. El director d'investigació de

l'empresa en estudis d'opinió pública Sigma Dos, José Miguel de Elías, considera

que “Vox sube porque se habla de él, entra en el juego mediático, se le cita, y hay
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personas que piensan que podrían votarle”. Amb aquest article, s'ha volgut treure

importància a l'augment de seguidors de Vox i evitar l'alarmisme que normalment

caracteritza les publicacions dels mitjans.

En un editorial de El Mundo (2018b) publicat el 8 d'octubre titulat “Vox, o los riesgos

de un populismo desde la derecha”, el diari comença atacant l'expresident del PP

per la “torpeza” amb què va gestionar el conflicte català o la crisi de refugiats. El diari

aprofundeix en algunes propostes del partit  com la supressió de les autonomies,

perquè segons ells “es tan antisistema como los que proponen la fragmentación del

país”. El  Mundo no  està  d'acord  amb moltes  de  les  mesures  que proposa  Vox,

sobretot en el tema de la crisi migratòria i l'odi que promouen cap als immigrants.

Llavors els aconsella que les “reorientin” per tal d'emmarcar-les dins la constitució i

la  legalitat  de  la  Unió  Europea.  A més,  El  Mundo lloa  la  tasca  de  Vox  contra

l'independentisme:  “El  secesionismo  es  hoy  más  fuerte  políticamente  y  solo

encuentra una resistencia real en la justicia, en parte gracias a Vox, que ejerce de

acusación popular contra los golpistas en el Tribunal Supremo”. Cal destacar també

que el diari utilitza termes com “colpistes” per referir-se als independentistes. Com va

dir Lakoff (2011), els mitjans de comunicació tenen la tendència d'acceptar els marcs

de la dreta i per tant, acaben normalitzant-se. És interessant i un fet rellevant, que El

Mundo critiqui a Vox pel seu discurs d'odi contra els immigrants i a l'hora lloï el seu

antiindependentisme. 

Una setmana més tard, la periodista de  El Mundo, Leyre Iglesias (2018), li fa una

entrevista al líder de Vox, responent a temes polèmics del partit com la xenofòbia i el

feixisme. Aquesta part  és superficial  i  no aprofundeix en el  projecte polític  de la

formació, Santiago Abascal només es defensa de les acusacions amb fal·làcies i

dades qüestionables. Un exemple d'això ho trobem en aquesta pregunta: “Cuánta

fue la inmigración ilegal en 2017 en España? - No lo sé...  - El 4,5% del total, según

Interior.  ¿No  están  engordándolo?  -  Ponemos  en  cuarentena  los  datos,  porque

creemos que hay una clara intención de llamar a la inmigración masiva”. El diari ha

destapat  l'engany de Vox sobre  la  immigració  il·legal  amb dades reals,  però  en

comptes de posar un aclariment i demostrar que el que van pregonant és mentida,

passa directament a una altra pregunta.
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L'entrevista segueix amb un to més informal i comença a parlar de la vida personal

de líder  de Vox,  al  qual  anomena “El  vasco con traje  apretado y barba hipster”:

Abascal explica que ha viscut un passat estremidor a causa del terrorisme d'ETA i

que la seva vida va quedar marcada per aquest fet. D'aquesta manera, podem dir

que  l'entrevista  humanitza  la  figura  de  Santiago  Abascal,  justifica  les  seves

actuacions i idees i gairebé excusa el seu extremisme. A més, pretén commoure als

lectors amb frases com “Abascal señala los tres lugares en los que ETA asesinó a

tres vecinos, entre ellos al cariñoso cartero del pueblo cuando él era un niño” o una

imatge del líder de Vox portant-li flors a la tomba del seu pare.

També intenta justificar perquè Abascal porta sempre una pistola a sobre i vulgui

legalitzar les armes: “Fue por entonces cuando, para proteger a su padre, Santiago

Abascal se sacó la licencia de armas”. El Mundo assegura que “Esa era su vida”.

6.2.2  Eleccions d'Andalusia 2D

Després de l'exitós míting a Madrid, el protagonisme de Vox augmentava i més amb

la irrupció al CIS a mitjans de novembre, que li atorgava un escó a les eleccions

andaluses  del  2  de  desembre  de  2018.  Amb  tot,  Vox  va  començar  una  gran

campanya  electoral  per  presentar  la  seva  candidatura  al  parlament  andalús.  Els

eixos que van vertebrar  el  seu discurs varen ser  la  reconquesta d'Espanya dels

traïdors de la pàtria i la defensa ferma de la unitat i l'ordre nacional. Amb aquest
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missatge  patriòtic  i  unitari,  Vox  va  sumar  més  de  391.000  vots  (10,9%)  i  va

aconseguir 12 diputats, entrant així a la Junta d'Andalusia. La formació de Santiago

Abascal  va  trencar  tots  els  pronòstics,  que no li  donaven més d'un  diputat  a  la

Cambra andalusa. Per primera vegada havien aconseguit representació institucional

en uns comicis i a sobre, eren clau per permetre un govern de dretes en aquesta

comunitat autònoma.

El País

La primera reacció del diari a la irrupció de Vox al parlament andalús va ser la notícia

del 3 de desembre de 2018, encapçalada amb el titular “La extrema derecha emerge

en Andalucía: Vox obtiene 12 diputados”. Aquesta és totalment informativa i exposa

dades objectives dels resultats de les eleccions i algunes de les propostes del partit.

El País segueix anunciant les mesures de Vox sense cap reflexió o anàlisi, difonent

d'aquesta manera el seu programa electoral sense cap oposició ni crítica. A més,

culpen el CIS del seu augment de protagonisme, ja que els va atorgar un escó, i

també als dirigents del PP i Ciutadans per plantejar-se pactar amb ells. La notícia

acaba amb una mirada cap al futur incert de la política espanyola, preguntant-se “si

el  auge de Vox es  puntual  o  supone el  desembarco permanente  de la  extrema

derecha en las instituciones” (Gálvez, 2018).

El mateix dia es publica un article escrit pel periodista Ruben Amón (2018b), que

aprofundeix en la vida del líder de Vox, on li fa una mena de biografia extensa, sense

deixar-se cap detall per insignificant que sigui: “Se divorció de su primera mujer y

convive ahora con una bloguera bastante popular entre embarazadas y primerizas” o

“Abascal  ha logrado reencarnar  la  extrema derecha española con la  paciencia y

obstinación con que cuida sus bonsáis”. A més, El País retorna al passat d'Abascal,

com  ja  ho  va  fer  El  Mundo,  i  segueix  amb  la  tònica  de  justificar  la  ideologia

extremista de Vox a causa del terrorisme d'ETA: “Lo padeció en Euskadi, tenía 23

años y sobrevivió en una atmósfera de hostilidad y de acoso que lo ha armado para

cualquier contratiempo”. En tot l'article només es troba un petit paràgraf on es parla

del programa electoral de la formació: “Abascal refuta la categoría ultra, pero las cien

medidas  de  su  programa  político  implican  la  reescritura  de  la  Constitución  y

sobrentienden  un  énfasis  antifeminista,  antiglobalizador,  antieuropeo,  autoritario,
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confesional, xenófobo que identifican a Vox con los partidos extremistas europeos”.

Finalment acaba amb el típic alarmisme que caracteritza els diaris: “Vox ha colocado

a su partido en el debate nacional, ha forzado la preocupación de Pablo Casado y es

consciente de que gran parte del electorado del PP cambiará de bando”. 

No obstant això, podem trobar a El País textos més rigorosos com un article d'opinió

del periodista Ignacio Jurado (2018) publicat el 4 de desembre, que ens explica de

forma crítica i ben argumentada, per què Vox ha irromput a Espanya i ho ha fet a

partir d'Andalusia. El periodista ha explicat el vot de la ultradreta com el resultat de

dos corrents, els dels valors culturals i els dels econòmics. L'independentisme català,

la  vulnerabilitat  de  la  identitat  espanyola,  les  lleis  de  violència  de  gènere  o  la

legalització de l'avortament són “demasiadas variables en la dimensión cultural como

para que el apoyo a la ultraderecha permaneciese contenido”. D'altra banda, el vot a

la ultradreta també s'alimenta de les inseguretats econòmiques. “Hay estudios que

muestran cómo el aumento del desempleo, la precariedad y la percepción de agravio

económico generan condiciones favorables para el éxito de partidos como Vox”. El

discurs d'aquests partits és atractiu per a determinats grups, quan les inseguretats

econòmiques apareixen vinculades a amenaces externes com la immigració. Són

molts els factors que han condicionat la seva aparició i  El País els ha descrit sent

mesurat i prudent amb les seves paraules: “La irrupción de Vox nos ha sumido en el

desconcierto y en la necesidad de encontrar explicaciones”. 

Després de la jornada electoral,  El País publica un altre article on tres experts, el

catedràtic  de  Dret  Constitucional  i  analista  polític  Roberto  Blanco,  l'historiador

Fernando del Rei i el politòleg Guillem Vidal debaten sobre com situar en l'espectre

ideològic la formació d'Abascal.  Sota el  títol  de “Es Vox un partido fascista?”,  el

periodista Pablo Ordaz (2018) posa en debat si el partit és una opció d'extrema dreta

o  directament  feixista.  Els  experts  comparen  Vox  amb  la  nova  extrema  dreta

d'Europa,  com  la  de  Marine  Le  Pen:  “Yo  creo  que  hablar  de  fascismo  es  una

exageración.  Me  parece  un  error  mayúsculo  exagerar  el  lenguaje  llamándoles

fascistas,  porque  los  estás  empujando  a  serlo”.  Guillem  Vidal  estableix  dos

subgrups: l'extrema dreta feixista, en la qual situa els grecs d'Alba Daurada, i una

extrema dreta populista radical a l'estil  del Front Nacional. Els experts aconsellen
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tenir  cura de les paraules que s'utilitzen: “Hay que tener mucho cuidado con las

palabras,  porque  te  puedes  encontrar  diciendo  cosas  que,  lejos  de  frenar  el

movimiento, lo favorezca”. Finalment criden a la calma i asseguren que “este tipo de

discursos, una vez que entran en el Parlamento, tienden a normalizarse”.

El Mundo

Abans d'analitzar les peces, voldria remarcar que el nombre d'articles que esmenten

a Vox publicats el desembre de 2018, es van disparar sorprenentment fins arribar a

les 287 publicacions. En comparació amb octubre i novembre del mateix any, que es

van difondre unes 67 i 87 respectivament. La majoria de notícies després del 2D

estan relacionades amb la seva insòlita irrupció, les reaccions dels altres candidats i

partits,  les  manifestacions  en  contra  de  Vox  a  diferents  ciutats  andaluses  i  els

possibles pactes entre la dreta.

Amb el titular “Vox pulveriza los pronósticos”, el diari publica el dia 3 de desembre,

una primera notícia sobre la irrupció de la formació al parlament andalús. El Mundo

l'anomena “el gran triumfador de la noche”, ja que el convertia en la clau per formar

un govern de dretes i  acabar amb el  socialisme per primera vegada en aquesta

comunitat  autònoma. Després d'exposar aquest  fet,  l'article fa  una descripció  del

partit i del seu desenvolupament electoral des del 2014. Una altra vegada els fan, de

manera indirecta, publicitat del partit i de les seves propostes, però sense cap anàlisi

o explicació de què suposaria la seva implantació o si serien viables aplicar-les (El

Mundo, 2018c).

L'endemà de les eleccions ja es comencen a plantejar els diferents pactes possibles

per formar govern. El Mundo publica una notícia anomenada “Pablo Casado se abre

a pactar todo con Vox menos la supresión de las autonomías. Aquest titular és força

sensacionalista perquè moltes de les propostes de Vox, a part de l'eliminació de les

autonomies, mai serien acceptades pel Partit Popular. No obstant això, el periodista

Juanma Lamet (2018) posa en relleu “la suavización del discurso de los populares”,

ja que han deixat d'utilitzar la paraula “extrema dreta” o “populisme”. Com que ara el

PP té la possibilitat de governar a partir d'un pacte a tres (PP, C's i Vox), rebaixen el

to respecte a la formació d'Abascal, “desdramatizan la radicalidad de Vox y creen
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que pueden llegar a un punto intermedio”. En paraules de Casado, ara el sorprèn

que s'anomeni a Vox com un partit “perillós”, quan no ha governat enlloc i Podem sí:

“Podemos ha defendido la historia criminal etarra y la dictadura de Maduro. ¿Qué va

a decir la izquierda de la radicalidad, si gobierna con el partido más radical que ha

habido?”  Aquesta  declaració  de  Casado  és  contraproduent  pel  missatge  que

primerament volia mostrar el diari, perquè li treu importància a Vox i posa en el punt

de mira Podem, instaurant aquesta altra idea. L'article comença parlant del canvi de

discurs del PP per poder pactar amb l'extrema dreta i no ser titllat de radical i al final

acaba posant per davant la idea de Casado: Vox encara no ha governat, donem-li

una oportunitat, no com Podem, que és un partit radical perquè dóna suport a ETA i

Maduro.

El dia després d'aquest article, El Mundo publica “Vox no es un partido fascista hoy” i

comença amb una frase de Humpty Dumpty,  un dibuix animat per a nens petits;

“cuando yo uso una palabra significa precisamente lo que yo decido que signifique”.

A partir  d'aquest  enunciat  l'autor,  Fernández-Viagas  (2018)  exposa  que  els  que

manen tenen la capacitat  d'adulterar el  llenguatge i  que per aquesta raó, Vox és

descrit com un partit feixista. A més, afegeix “la verdad es que los que lo dicen no

tienen mucha idea de lo que fue el fascismo, ni tampoco lo han combatido nunca”.

Segons El Mundo, Vox sorgeix de la reacció del poble andalús per “la dejación de los

partidos estatales con respecto al problema catalán”. El diari exposa dos culpables

respecte a aquest fet. El primer és el PP, i el seu expresident Mariano Rajoy, perquè

“no  tuvo  ni  la  energía,  tampoco  la  grandeza  y  altura  de  miras  necesaria,  para

afrontar el problema y por tanto decepcionó a sus votantes”. I el segon ha estat el

Partit Socialista que “ha sido capaz de aliarse con los independentistas con tal de

permanecer  en el  poder”  i  per  tant,  ha provocat  mantenir  viva aquesta “rebel·lió

política”. 

Finalment, amb aquest article El Mundo acaba banalitzant Vox i el seu discurs: “Un

partido  es  de extrema derecha cuando  propugna  la  vulneración  de la  legalidad,

fomenta la violencia y pretende la eliminación de los derechos fundamentales y las

libertades públicas”. El diari afirma que Vox no ha fet res de tot això, si ho fes, seria

legítim acabar  amb ells,  però  de  moment  la  formació  d'Abascal  només és  “una
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reacción contra el  abandono de una política clara en materia territorial”.  Aquí, El

Mundo integra l'extrema dreta dins la normalitat i això perjudica i altera seriosament

el debat polític. L'extrema dreta representa un projecte polític que ataca la idea de

ciutadania, ja que genera ciutadans de primera i de segona. Això no només és un

retrocés en el model de societat democràtica, sinó que a més és un atac directe a

valors com la tolerància,  la igualtat  i  la llibertat.  El Mundo no hauria de veure el

sorgiment de Vox només com una reacció dels votants per externalitzar la seva ràbia

o per enviar un senyal a la resta de formacions polítiques que no ho estan fent bé.

Cap fenomen social és el resultat d'un sol factor, sinó que té múltiples causes. La

tasca dels mitjans de comunicació és mostrar  a la societat  i  als  seus votants el

verdader rostre de l'extrema dreta i prendre consciència del que representa, però

amb rigor, professionalitat i sense alarmismes.

Pel  que  he  pogut  veure,  El  Mundo té  tota  classe  de  notícies,  unes  de  més

sensacionalistes i altres de més neutres. Això ho podem comprovar en 2 entrevistes

fetes per aquest diari, en què una compta amb un expert en història d'Europa Central

i l'altra fa una dissecció de la vida privada del líder de Vox:

En  la  primera  entrevista,  ens  parla  Timothy  Snyder,  catedràtic  d'Història  en  la

Universitat de Yale. La periodista Irene Hernández-Velasco (2018) pregunta sobre

l'auge de l'extrema dreta a Europa i Espanya, les possibles solucions i alternatives

per combatre-la i el futur de la democràcia. Snyder manifesta que la història europea

ens ensenya que les societats poden esquerdar-se i les democràcies poden caure.

Per evitar-ho, hem de desemmascarar el seu discurs. “La extrema derecha no habla

del futuro, la manera en la que funcionan es tratando de llevar a los electores al

pasado y en culpar a otra gente, generalmente a los inmigrantes, de haber acabado

con ese pasado”. El que pretenen a partir d'aquesta estratègia és desviar-nos dels

problemes actuals i segons l'historiador, el que hem de fer és enfrontar-los, mostrant

el futur i les propostes per aquest, eliminant així l'ansietat de la gent. El Mundo, en

aquesta entrevista, fa un bon treball per donar alternatives i solucions al problema de

l'extrema dreta. Cal destacar també que en aquest text, he llegit per primera vegada

que una de les causes per les quals Vox va pujar tant a les eleccions va ser per

l'absentisme electoral,  superior  al  40%. Snyder  afirma que “el  problema es que,

cuando no votas, por lo general estás ayudando a la peor alternativa. Si no hacemos
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nada, la extrema derecha seguirá creciendo”. Per això és tan important la tasca dels

mitjans, per visibilitzar el problema i fer veure a la població, que el futur polític també

es troba en les seves mans. 

En la segona entrevista, es deixa de banda el tema polític i El Mundo se centra en la

vida personal d'Abascal, elaborant una notícia característica de la premsa rosa. Amb

el titular “Santiago Abascal, un divorcio y una mujer instagramer” el periodista Daniel

Somolinos (2018) exposa que el líder de Vox és “el hombre de moda de la política

española”.  Les preguntes eren del  tipus: Quines altres aficions tens a part  de la

política? És compatible un divorci amb ser un ferri defensor de la família? Com porta

la teva família les desqualificacions que et dediquen? Etc. 

En resum, aquesta entrevista és innecessària, poc professional i no aporta res en el

marc de la política, més enllà de la tafaneria i la banalització de la imatge del líder de

la formació ultradretana.

6.2.3  Eleccions generals 28A

El  partit  liderat  per  Santiago Abascal  ha  omplert  tots  els  seus  mítings  durant  la

campanya electoral per a les eleccions del 28 d'abril i ha mobilitzat una gran part de

l'electorat. En aquests comicis hi ha hagut molta incertesa al voltant del resultat i al

temor de la possible explosió de Vox, com a conseqüència dels 12 diputats que va
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aconseguir en les eleccions andaluses. Finalment, la formació va obtenir 24 diputats,

2,5 milions de vots i  al  voltant d'un 10% de les paperetes, un resultat  notable si

s'analitza  fredament,  ja  que  en  l'anterior  legislatura  no  tenien  representació.  No

obstant això, el resultat es situa per sota de les prediccions i les expectatives del

partit, que esperaven aconseguir entre 29 i 37 escons, tal com deia l'enquesta del

CIS.  Està clar  que Vox intentarà de totes les formes possibles evitar  tornar  a la

rereguarda política i  més amb els  24 diputats  al  Congrés,  haurem d'esperar  per

saber els efectes d'aquest nou escenari polític.

El País

Pocs dies abans de les eleccions del  28A, el  periodista  Miguel  González (2019)

escriu  a  El  País una notícia  on anuncia que Santiago Abascal  “no considera su

obligación conceder una entrevista a El País, el diario en español de mayor difusión”.

A partir d'aquí, el diari considera un deure informar els seus lectors dels punts de

vista del líder del partit. Llavors davant la impossibilitat de preguntar directament a

Abascal,  el  que  ofereix  González  és  una  selecció  dels  plantejaments  del  partit,

expressats  en  nombrosos  llibres  i  entrevistes  en  els  darrers  anys.  Sobretot  ha

escollit fragments de llibre de Santiago Abascal (2015) Hay un camino a la derecha i

d'Ortega  i  Gasset  (2010)  España  invertebrada.  L'article  comença  amb  el  tema

independentista, citant una frase d'Abascal: “no cabe ningún tipo de diálogo con los

independentistas  catalanes  [...]  ante  la  ilegitimidad  de  la  secesión  solo  cabe  la

fuerza, España solo se puede romper a tiro limpio. Ya veremos si lo consiguen”.

El  diari  també menciona la  supressió de la  llei  de  violència de  gènere,  que “ha

acabado con la presunción de inocencia para los hombres y la proliferación de las

denuncias  falsas”. El  País, després  de  citar  aquestes  frases,  no  explica  què

comportaria  la  derogació  d'aquesta  llei  i  tampoc  mostra  la  realitat  sobre  les

denúncies falses. Segons la Fiscalia General de l'Estat, el percentatge de denúncies

falses per violència masclista és molt escàs. Entre 2009 i 2016 les condemnes per

denúncies falses van ser 79, enfront de les 1.055.912 denúncies per violència de

gènere presentades en aquests vuit anys. Això significa que només representen un

0,01% (Agencia EFE, 2017). També es parla de la derogació de la llei de memòria

històrica, que segons Abascal “no es una ley solo contra Franco, sino contra la cruz
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y la corona [...] una ley que pretende limitar las libertades y restaurar los odios”. Així,

Gonzàlez acaba el paràgraf i tanca el tema del franquisme. 

Com ha  passat  anteriorment,  no  s'ofereix  la  veritat  als  lectors,  no  s'explica  que

implica  realment  la  llei  de  memòria  històrica  i  el  que  queda  escrit  només és  la

percepció del líder de Vox. Aquest fet es produeix en tots els temes polèmics que

esmenta l'autor i  el  text  acaba sent  una altra vegada, una mena de propaganda

electoral.

La  majoria  dels  articles  publicats  pel  diari  a  partir  del  28  d'abril  sobre  el  partit

d'extrema dreta estan orientats cap a les eleccions del 26M, sobretot pel que fa a les

europees, on Vox pot obtenir millors resultats.

Amb el titular “Vox acaba con la excepción española, pero con menos fuerza que sus

socios europeos” el redactor jefe de la secció Internacional de El País, Andrea Rizzi

(2019), exposa el resultat  de les eleccions del 28A, però amb una mirada cap a

Europa. “Vox acabó con la excepción española [...] El resultado és notable respecto

a la nula representación en la anterior legislatura. Sin embargo, los sitúa por debajo

de la horquilla en la que se mueven sus partidos hermanos en Europa”.  A Itàlia,

Salvini va obtenir un 17% el 2018 i Marine Le Pen un 21% i un 13% en les primeres

rondes de les presidencials i legislatives franceses de 2017. Vox comparteix amb

aquestes formacions la ideologia antiimmigració i la defensa de la identitat cultural

històrica.  Però  com diu  el  diari:  “La  galaxia  de  la  derecha  extrema  europea  es

heterogénea”, és a dir, el partit manté diferències amb els seus socis europeus, com

per exemple el seu ultraconservadurisme en drets civils que no troba ressò en les

posicions més liberals del partit de Le Pen. El País situa Vox i el seu discurs més a

prop  de  formacions  de  “dreta  dura”  com el  PiS  polonès  o  el  Fidesz  a  Hongria.

L'article acaba amb la incògnita del que succeirà el 26M i en quina posició es trobarà

Vox:  “Queda  por  ver  en  qué  sector  de  la  heterogénea  galaxia  ultraderechista

europea querrá y podrá encajar Vox”. 

En aquesta primera notícia, El País és més assossegat a l'hora de tractar la punxada

electoral de Vox, en comparació amb una altra notícia publicada l'endemà de les

eleccions, titulada “Vox busca sherpas.” El periodista Manuel Jambois (2019) ironitza
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que: “Lo cierto es que la fiesta de Vox en su céntrico hotel madrileño dejó de ser

“fiesta”  a  las  21.30  para  ser  “encuentro”  y  a  las  22.00  degeneró  en  misa”.  La

campanya de Vox havia creat unes altes expectatives de vot i el resultat va fer mal,

sobretot als ànims dels seus votants. No obstant això, Abascal i Ortega Smith “daban

cuatro palmetadas en los bíceps de sus votantes, que mantenian la compostura a

duras penas”. El País posava de manifest la diferència entre uns votants abatuts, i

podríem dir també desencantats, i uns dirigents que intentaven aixecar els ànims

amb  el  conegut  “Viva  Espanya”.  Jambois  els  descriu  com  “los  ex-PP  más

ostentosos, a los que menos les importa el qué dirán y los que dicen más claro lo

que  quieren:  que  nada  altere  la  esencia  española,  entendiendo  esencia  por

franquismo”.  Aquí  el  diari  compara  de  forma  contundent  a  Vox  amb  el  llegat

franquista. Per sort, diu, els votants espanyols han decidit que “en este país con el

fascismo y sus formas más parecidas no se juega”. 

A més,  Jambois  assegura  que  Espanya  necessita  “una  derecha  valiente  que  le

plante cara, a la “derecha cobarde” que se ha arrodillado ante ellos pensando que el

futuro era volver a los años cuarenta”. Aquí, el periodista comet l'error d'utilitzar el

marc (frame) de Vox i anomenar al PP i C's “la derecha cobarde”, una expressió

recorrent del partit verd. Si de veritat es vol reconstruir i enfortir la dreta política el

millor és evitar utilitzar aquesta paraula, ja que els fa veure dèbils i els desacredita.

Amb aquest article, El País ha volgut mostrar de forma irònica com el nacionalisme i

les banderes, amaguen els problemes reals, i en aquest cas, com els “Viva España”

han ocultat el fracàs de la nit electoral. Com hem vist, fa una dura crítica contra Vox,

afirmant que “los derechos conquistados no se devuelven y que necesitarán más

intoxicación, más mentiras y más odio para conseguir-lo”. Finalment, acaba posant

el futur del país  en mans de la població i el seu vot com a arma per acabar amb

l'extrema dreta.

En un altre article publicat l'endemà de les eleccions, el periodista Nacho Sánchez

(2019)  entrevista  una  parella  de  jubilats  de  El  Palo,  en  la  zona est  de  Màlaga.

Aquests afirmen que no se senten representats pels  polítics d'avui,  però que no

volen mirar enrere: “Yo no votaría a nadie, pero visto lo visto, lo importante es que no

lleguen los que nos devolverán al pasado”. Aquest poble del sud ja va veure com
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Vox va entrar a la Junta d'Andalusia i vol evitar un mal major: “Por eso hay que votar.

Nos jugamos nuestro futuro y, sobre todo, el de nuestros hijos”, deia una votant al

col·legi electoral, on hi havia cues de més de mitja hora. Amb aquest text, el diari ha

volgut donar veu a alguns dels ciutadans contraris a la ideologia de Vox i amb temor

a  la  seva  irrupció.  A  partir  de  les  seves  declaracions  s'ha  volgut  mostrar  la

importància i la necessitat d'anar a votar, per evitar que aquest partit tingui un pes

rellevant en les institucions.

Com a dada destacada, el dia 11 de maig la formació d'Abascal va vetar i restringir

l'accés als actes de campanya a El País per un article seu titulat “Un falangista en el

Parlamento  Europeo”.  Aquest  deia  que  el  seu  cap  de  llista  per  Europa  va  ser

candidat de la Falange els anys 1995 i 1996. L'editorial del diari fa notícia d'aquest

fet i afirma que “Vox no ha desmentido ni matizado este artículo, simplemente ha

atribuido el veto a  El País, por los “activistas comunistas” del periodico” (El País,

2019).

El Mundo

Abans d'analitzar les peces periodístiques vull remarcar que durant tot el 2019  El

Mundo ha fet una gran cobertura de Vox i ha publicat més de 200 notícies cada mes

on apareixia esmentat, a excepció d'abril que en va escriure gairebé 500.

La  primera  notícia  data  del  29  d'abril  “Elecciones  2019:  La  furia  de  Vox  queda

contenida en una ruidosa minoría”. En aquesta, el periodista de  El Mundo, Álvaro

Carvajal  (2019a),  recalca  durant  tot  el  text  el  fracàs  de  Vox  en  les  eleccions

generals, ja que es troben molt per sota del que deien les enquestes. El Mundo ha

afirmat que aquesta alta expectació es devia als grans actes de campanya electoral

que van organitzar:  “A pesar de sus altas expectativas por haber organizado los

actos más multitudinarios de toda la campaña, Vox se ha quedado estancado como

quinta formación política”. A més, serien el tercer partit de l'oposició, per darrere del

PP i  Ciutadans,  cosa  que  segons  Carvajal  els  ha  donat  “un  bajonazo  anímico

tremendo”. Més avall continua amb l'atac al partit i assegura que un cop entrin al

Congrés es perdrà el seu missatge radical, com ja es va veure amb Podemos: “Toda

esa furia tiende a filtrarse por el colador de las instituciones [...] una gran parte de la
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autenticidad y del frescor quedan perdidos por culpa de ese proceso”. El periodista

analitza  la  raó  del  declivi  de  Vox  i  afirma  que  estan  “desconsolats”,  per  la

mobilització de l'esquerra, l'alta participació electoral, el vot de la por i “posiblemente,

también  por  sus  propios  exabruptos  en  su  programa  electoral  que  han  podido

desincentivar a un votante que sí se sentía seducido por la contundencia contra el

separatismo electoral, pero que tenía que comprar un pack completo”. Finalment el

diari acaba amb una anàlisi de les comunitats on Vox ha tingut més força (Andalusia,

Múrcia i  Extremadura)  i  afirma que aquests són els  llocs on el  discurs contra el

separatisme català, els toros i la caça tenen més influència.

En  la  següent  publicació  del  mateix  dilluns  29,  El  Mundo fa  notícia  de  les

declaracions del líder de Vox, en la seva primera entrevista a Telecinco després de

les eleccions. Amb el titular “Ni vamos a cambiar un ápice el discurso ni vamos a

reintegrarnos en el  PP” el  periodista de  El Mundo,  Carvajal  (2019b),  dóna veu a

Santiago Abascal, que afirma que la seva intenció és “mantener en todo lo alto el

discurso  beligerante  contra  la  izquierda,  el  feminismo  o  la  inmigración”.  A més,

Abascal assegura que no es reintroduirà en el Partit Popular fet que, segons el diari

“recrudece la guerra en la derecha y que ésta amenaza con ser voraz”. Vox promet

no canviar de discurs ni rebaixar-lo i assegura que les seves mesures no son “cosas

extremas, sino de sentido común”. Amb aquesta afirmació El Mundo accepta el marc

(frame) de l'extrema dreta, és a dir, introdueix la idea segons la qual les propostes

com l'eliminació de les autonomies, la derogació de la llei de violència de gènere,

l'expulsió dels immigrants o el rebuig a l'avortament són de “sentit comú”. No hi ha

cap crítica, sinó més aviat una citació de les seves mesures.

El 30 d'abril publica un article anomenat “Abascal responde al PP: “Nos quería meter

en el Gobierno y ahora nos insulta”, amb aquest títular Carvajal (2019c) es refereix al

canvi estratègic del PP per allunyar-se de Vox i  buscar un discurs més moderat.

Pablo Casado ja parla “d'ultradreta” per referir-se al partit, tot i que abans de les

eleccions era tot el contrari, ja que “ofreció a Vox un lugar en su hipotético gobierno”.

Ara  que  la  formació  de  Casado  no  té  cap  opció  de  governar  es  separa  de

l'extremisme. Abascal arremet en contra d'ell: “Toda la campaña plagiando nuestro

mensaje y tratando de imitar nuestro estilo, y ahora, como los progres, insultáis a los
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votantes de Vox por tener principios” i  afegeix “Ellos sabrán cuál es su enemigo”

situant a Casado en complicitat amb l'estratègia de l'esquerra per atacar-los. Aquest

fet, segons El Mundo “ha recrudecido la batalla política en la derecha”. Amb la vista

posada en les eleccions del 26 de maig, el diari ha posat un tweet del líder de Vox

que no aporta res més que donar-li protagonisme a Abascal: “Nosotros seremos la

única oposición a la dictadura progre y al  separatismo golpista. Vox es el  futuro.

Bienvenidos a la  resistencia”.  Aquest  és  un altre  marc incorporat  pel  partit;  Què

significa  la  resistència? Per  què  El  Mundo no  es  planteja  o  analitza  la  paraula?

Aquesta està buida de contingut i no significa altra cosa que “som l'oposició”, però

amb un to més èpic. En aquest article es veu clarament com els termes bèl·lics,

adoptats per l'extrema dreta, s'han introduït també en l'opinió publica i en el contingut

dels mitjans de comunicació. Com he dit, acceptar els marcs de la dreta és un error

que acabarà per normalitzar-los i amagar el seu significat real.

L'última peça periodística analitzada es titula “El cordón sanitario del PSOE a Vox en

conversaciones institucionales”. En aquest article, la periodista de El Mundo, Marisol

Hernández (2019), informa sobre les reunions institucionals de Pedro Sànchez amb

els dirigents dels altres partits. El diari torna a aglutinar dins del “centroderecha” a

PP, C's i Vox, posant de manifest que aquest últim quedarà fora de les entrevistes,

perquè  com  deia  Sánchez  “no  es  una  fuerza  para  iniciar  conversaciones  para

entendimiento institucional”.  El Mundo dóna veu al secretari general de Vox, Javier

Ortega  Smith,  que  va  acusar  al  president  del  Govern  de  tenir  “poco  talante

democrático  y  poca  altura  de Estado”,  ja  que  segons Vox excloure  a  una força

política amb 24 diputats i que representa més de 2.600.000 espanyols “es despreciar

lo  que  significa  la  soberanía  nacional”.  No  obstant  això,  Hernández  es  deixa

d'explicar una dada que va publicar dies abans en un altre article; en què Abascal

afirma que no va felicitar a Pedro Sánchez per la victòria i que tampoc pensava fer-

ho (Carvajal, 2019b). D'aquesta manera, es veu com els que tanquen la porta primer

són els dirigents de Vox. Aquesta notícia només fomenta i expandeix el victimisme

de la formació respecte a un establishment que creuen que els pretén silenciar. 
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7. CONCLUSIONS 

Durant el procés d'investigació i anàlisi, hem pogut corroborar les hipòtesis que han

motivat  la  realització  d'aquest  treball.  A  través  de  les  fonts  i  les  informacions

consultades, hem pogut fer una síntesi de la ideologia i el discurs que caracteritza

les noves formacions d'extrema dreta a Europa. Els partits populistes radicals de la

nostra època es distingeixen dels seus antecessors feixistes per acceptar les regles

electorals del joc democràtic. Vox és un partit de caràcter nacionalista, tradicional,

xenòfob,  racista  i  en  contra  dels  drets  LGTBI:  es  pot  dir  per  tant,  que  el  seu

programa polític, excloent i discriminatori, contravé els principis liberals bàsics. La

seva  ideologia  i  els  missatges  que  pregonen  posen  en  perill  la  democràcia,  la

convivència social i els drets aconseguits després de la dictadura.

Com s'ha pogut veure en l'anàlisi de les peces periodístiques, El País i El Mundo han

fet una gran cobertura mediàtica del partit Vox. Hem observat que sovint les seves

propostes no són posades en qüestió, ni tampoc mostren dades de què suposaria la

seva aplicació. Santiago Abascal desgrana el seu discurs sense cap rèplica ni contra

pregunta, deixant que el seu missatge penetri a la societat sense oposició. Hem vist

també com els mitjans utilitzen els marcs de la dreta i el seu llenguatge bèl·lic, fet

que provoca que s'acabi normalitzant i reproduint el seu discurs extremista. És més,

s'ha pogut veure com en algunes entrevistes amb el líder de la formació, la manca

de rigorositat periodística està present, ja que ambdós diaris justifiquen l'extremisme

del partit amb el passat de Santiago Abascal. Es pot deduir, doncs, que en múltiples

ocasions els diaris han esdevingut l'altaveu de l'ideari de Vox, perquè en comptes de

neutralitzar  les  mentides en  què  basen  el  seu discurs,  donen espai  i  temps  als

rumors i a dades qüestionables. No obstant això, també podem trobar altres notícies

més professionals, que donen veu a politòlegs experts en el tema i tracten el partit

com una problemàtica a estudiar i resoldre. En aquest sentit, després d'analitzar els

dos diaris, es pot veure que  El País, a diferència de  El Mundo, intenta mostrar-se

més prudent i crític, tot i que les seves notícies acaben difonent el seu pensament

polític i els fan propaganda de forma indirecta.

D'acord amb el  que he exposat,  el  sistema mediàtic espanyol  no ha emprat cap
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barrera o cordó sanitari per evitar la influència de Vox en l'escenari polític espanyol.

Sabem  que  l'extrema  dreta  troba  sempre  un  espai  on  poder  difondre  el  seu

missatge, ja que les estratègies de contenció no són del tot efectives, però el que

s'ha d'evitar és donar-li més protagonisme del necessari. Per tant, hem pogut veure

com els mitjans de comunicació són un dels (molts) responsables de l'ascens de

l'extrema dreta a Espanya. Des del míting al Vistalegre de Madrid, passant per les

eleccions andaluses i fins a la irrupció al Congrés de Diputats, la premsa ha fet un

tractament desmesurat i  imprudent del partit,  tant en nombre de notícies com de

contingut. El periodisme ha de retornar a la seva funció crítica, cal un treball més

analític i veraç que contraresti discursos en contra de les persones immigrants, dels

col·lectius oprimits i de la mateixa democràcia.

Fent aquest treball  hem pogut adonar-nos de la falta de referents sobre aquesta

nova extrema dreta i més en el cas de Vox, que va irrompre a l'escenari polític fa

menys d'un any. Aquesta anàlisi podria contribuir a futures investigacions, respecte a

l'extrema  dreta  populista,  la  formació  Vox,  els  mitjans  de  comunicació  i  les

estratègies de contenció. El treball acaba de començar, el nostre deure, tant de la

premsa com dels polítics i ciutadans, és desemmascarar-lo i contradir les propostes

que  es  desvien  dels  fonaments  d'una  societat  democràtica.  Ens  hi  juguem  la

democràcia, la convivència i els drets aconseguits. Sabem que el temps a vegades

ens fa oblidar el nostre passat, i això, en un país tan desmemoriat com aquest, que

camina sobre les fosses de 130.000 víctimes del franquisme, és el càstig que ha fet

reviure els dimonis del passat, davant d'una premsa que n'és còmplice.
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