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Aturar els (neo) feixistes, un dels reptes
urgents de les esquerres (i de la societat)

E

l primer avís va ser l’entrada de VOX al Parlament andalús, que a més d’encetar una etapa de
governs de coalició del PP i Ciudadanos amb l’extrema dreta vetats a altres països com Alemanya o
França, aquí va servir a més per començar a normalitzar els seus discursos d’odi, i afavorir la seva entrada com a tercera força a les eleccions estatals
celebrades l’any passat.
El feixisme s’havia colat a l’agenda política i mediàtica
i espanyola, després d’haver estat en letargia, fragmentat entre el PP hereu del franquisme sociològic reivindicat per l’Aliança Popular (AP) i per multitud de
grupuscles ultradretans nostàlgics de la dictadura, com la Falange espanyola, la Falange
autèntica o España 2000, entre
d’altres. El seu discurs populista,
demagògic i guerra-civilista fa servir dues amenaces a la “destrucció” de la seva mitificada Espanya:
l’independentisme català i el govern de coalició “social-comunista” del PSOE-Unidas Podemos…
Tot plegat, el mateix llenguatge de quaranta anys
d’adoctrinament franquista reproduït per l’enciclopèdia
escolar o el NoDo.

passegen per tertúlies i platós com si fossin un partit
més, encara que la seva raó de ser sigui la negació de
la democràcia i dels drets humans més fonamentals.
A més, el nucli generador de VOX a les Illes parteix
del gonellista i anticatalanista “Círculo Balear” comandat per Jorge Campos, acompanyat d’altres personatges com el general Fulgencio Coll, militar implicat en
tortures a l’Iraq.
A casa nostra, la reacció per part dels moviments socials progressistes va ser en el seu dia la creació de la
Plataforma per la Democràcia a finals de 2018, que va
proposar un decàleg als partits davant les eleccions,
focalitzats sobretot en el rebuig
justament a la normalització de
coses com la negació de la violència masclista, el seu racisme
sense complexos o el seu anticatalanisme, entre altres males praxis de la ultradreta. Potser la
mobilització no hagi servit per
frenar la presència institucional
dels neoconservadors, però sí
que ha servit per unir les diferents mirades antifeixistes -inclosa la plataforma Mallorca antifeixista- i antiracistes,
i per encetar una tasca important: posar en evidència
i qüestionar la demagògia populista de VOX, així com
la complicitat de tots aquells que els hi fan el joc.
També s’hi varen organitzar unes jornades de pensament a principis de 2020 i s’han impulsat diverses accions de protesta, apaivagades per una pandèmia que,
fixau-vos, desmobilitza les esquerres mentre els neoconservadors prenen els carrers.

“A l’extrema dreta no
els preocupa gaire la
polarització social que
promouen els seus
discursos, de fet és el
que cerquen.”

A l’extrema dreta no els preocupa gaire la polarització
social que promouen els seus discursos, de fet és el
que cerquen. Darrere la retòrica patriòtica no hi ha
altre projecte que el de la fragmentació i desintegració
de la societat que ha de ser una societat d’individus
on la llibertat (i amb això coincideixen amb el neoliberalisme) es confon amb una falsa capacitat d’elecció
econòmica, on l’Estat no es fiqui gaire en les nostres
vides. José Ramón Bauzá ja ho va intentar, però
només tenia a favor una manipulada IB3 (de fet, un
dels seus directors llavors és ara cap de premsa de
VOX) i pamflets infames com El Mundo. Ara la cosa és
pitjor, perquè la seva presència al parlament autonòmic i a municipis importants com Palma, Marratxí o
Inca normalitza les seves propostes i discursos, i es
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Per això no hem d’abaixar la guàrdia. La pandèmia representa el brou de cultiu ideal per aquells com VOX
que no tenen cap mena d’escrúpol en treure profit de
la crisi social que patim. La seva retòrica “antisistema”
no ens ha d’enganar: sempre han tengut del seu costat els poders fàctics i les oligarquies, i formen part de
l’ofensiva conservadora que a tots els nivells, també
en el terreny econòmic i mediàtic -sense oblidar el re-

