
L'ascens dels populismes a Europa 

El populisme es la tendència política definitòria de la nostra època. El seu moment 
actual no és exactament d’ascens, sinó al contrari, de instal·lació. I la prova més clara és 
que ja està instal·lat còmodament en l’espai més inspirador de la política mundial i on 
es concentra més poder al món, que és la Casa Blanca.  

Aquesta tarda parlarem sobre tot dels populismes a Europa, però hem de partir de la 
base de que, a diferència d’altres èpoques, ja no està circumscrit a un continent, com va 
ser el cas d’Amèrica Llatina en diferents etapes, sinó que ara el fenomen és mundial, 
global i, com veurem, fill ell mateix de la crisis de la globalització.  

Donald Trump als Estats Units, Rodrigo Duterte a Filipines, Narendra Modi a Índia o 
Erdogan a Turquia, per no parlar de Nicolas Maduro a Venezuela o Evo Morales a 
Bolivia, no s’entenen sense aquesta sintonia global amb el fenomen populista.  

Caldrà abans de res intentar de definir què es el populisme. Cosa no gens fàcil, perquè 
com sol passar amb certes ideologies molt versàtils, la seva definició forma part molts 
cops dels mateixos combats polítics en el que hi participen aquestes ideologies. 
Populisme és un terme despectiu, de denúncia, que sovint serveix per amagar o per 
etiquetar més que no pas mostrar o interpretar.  Sembla a vegades que els populistes 
siguin sempre els altres. Sembla a vegades que dient que un partit o un personatge són 
populistes ja haguem fet desaparèixer el problema. 

El populisme és abans de res una reacció gairebé espontània i natural al mal 
funcionament de la democràcia representativa. Es fruit de la democràcia i de la seva 
crisi. Quan les elits i els partits i institucions polítiques que representen als ciutadans es 
corrompen, s’allunyen de la gent i entren en etapes de mal govern, es produeix la 
reacció populista. Quan el sistema polític s’encarcara i es revela incapaç de reformar-se 
i de renovar-se des de dins aleshores apareix indefectiblement la reacció populista que 
demana la seva renovació des de fora, tot i que vol prendre el poder per tal d’aplicar-la. 

La primera responsabilitat en l’aparició del populisme, doncs, l’hem d’anar a buscar en 
el sistema, en el govern, en els partits tradicionals, que no han tingut capacitat, reflexes 
o intel·ligència per reparar les averies normals a qualsevol sistema, és a dir, per renovar 
i reformar. 

La reacció populista consisteix en l’aparició d’un moviment de rebuig de les elits i 
d’exigència de democràcia autèntica, que normalment se sol identificar amb la utopia 
d’una democràcia plebiscitària o directa i que fàcilment por acabar amb caudillisme, 
quan el poble s’identifica amb un líder que l’ha de redimir.  

El populisme es construeix a partir de la ira de la gent contra les elits i està fet més a 
partir de sentiments que de idees polítiques, i especialment d’un sentiment molt nociu 
com és la por, por a l’estranger, por al terrorista, por a l’atur, por la pobresa, por al 
canvi, por la declivi de la pròpia nació o fins i tot de la civilització, o por merament com 
a sentiment difús de inseguretat de cara al futur. 



El populisme sol ser molt simplificador. Respostes senzilles a problemes complexos és el 
que s’ha dit del populisme com a definició.  I al final tot es redueix a l’oposició entre un 
poble bondadós i una elit perversa, denunciada com a casta, oligarquia, governs allunyats 
o a vegades inclús identificada amb les capitals polítiques com Washington o Brussel·les 
o amb l’estructura dels Estats, uns Estats depredadors si no directament opressors.  

He dit política dels sentiments i hauria d’afegir també política del ressentiment, 
ressentiment contra les elits educades i cultes i, sobre tot, contra les seves institucions i 
contra els seus mitjans de comunicació, tal com podem veure en el cas de Trump. El 
populisme és l’exaltació de la gent normal enfront de les elits sofisticades, a vegades de 
la gent de poble i del país profund en front de les classes urbanes cosmopolites. 

La polarització, el maniqueisme, l’oposició entre un nosaltres popular i un vosaltres 
elitista i estrany o a vegades inclús estranger, són essencials pel bon funcionament de la 
demagògia populista: els de baix i els de dalt, el poble i la casta, els de dins i els de fora, 
els autèntics ciutadans i els forasters.  

Els populismes són propis de les societats democràtiques en crisi i des del punt de vista 
social en crisis de transició i de transformació de l’estructura social. Els populismes 
d’avui podem intuir que sorgeixen de la transició de les societats post industrials a les 
societats digitals, en les quals s’ha produït un fenomen d’urbanització i d’aparició de 
classes mitjanes, generalitzat a tot el món, amb grans desplaçaments de població del camp 
a la ciutat i dels països pobres als rics, i amb un correlat de desarrelament i de conflictes 
d’identitats religioses, nacionals, individuals fins i tot –de gènere per exemple.  

La base d’aquesta transformació, paradoxalment, és la sortida de la pobresa de centenars 
de milions de persones a l’antic Tercer Món i la pèrdua de poder i de riquesa relativa per 
part de les classes mitjanes dels països més avançats. Per dir-ho de forma brutal: el món 
ha millorat en termes absoluts però tenim la sensació de que cada un de nosaltres hem 
empitjorat. 

Els populismes d’avui es diferencien dels del passat en algunes coses essencials. En 
primer lloc, en el fet que ja he esmentat de que són un fenomen global, no circumscrit a 
una geografia determinada. En segon lloc, que fan un us dels mitjans de comunicació molt 
peculiar i molt significatiu, com correspon a la novetat de les societats digitals 
globalitzades dins les quals neixen. 

Tots els populismes tenen històricament una vessant comunicativa molt important. La 
propaganda, el míting, els discursos inflamats, els eslògans, són la quintaessencia del 
populisme, fins el punt de que tots els partits democràtics l’utilitzen en algun moment en 
dosis més o menys altes. La premsa al segle XIX, el cinema, la ràdio i la televisió al XX 
han tingut un paper molt destacat en l’expansió dels populismes. Als anys 30 els 
populismes d’extrema dreta no haguessin funcionat sense la ràdio i el cinema. Al XX els 
populismes anti colonialistes i nacionalistes, com és el panarabisme, no haguessin 
funcionat sense el transistor. Sense televisió no entendríem els populismes americans, des 



de Ronald Reagan fins a Donald Trump, passant per Ros Perot i Sarah Palin, tot i que en 
el cas de Trump agreujat per l’ús de les xarxes socials. 

La diferència dels populismes de la nostra època respecte als anteriors és que els propis 
mitjans de comunicació que utilitzen els populistes són populistes en la seva mateixa 
concepció i en el seu ús. El populisme és una ideologia contraria a la representació, a la 
mediació: és a dir, no creu que ningú tingui dret a representar el poble, i vol prendre la 
veu directament, per tal de participar i comptar en les decisions transcendents que pren la 
col·lectivitat. Doncs bé, les xarxes social són l’instrument d’apropiació i empoderament 
del poble per destruir la intermediació, arraconar els mitjans de comunicació i els polítics 
tradicionals elitistes i intervenir directament en l’acció política, en el debat i en la presa 
de decisions. 

El potencial populista de les xarxes socials és formidable. Creen comunitats d’usuaris 
d’una gran intensitat comunicativa, que es poden mobilitzar a una velocitat desconeguda 
fins ara. Fragmenten els públics i creen realitats paral·leles, aïllades, independents del 
conjunt de la societat, associades al nitxos o grups d’usuaris, amb una gran eficàcia en 
processos electorals o en protestes polítiques i socials. Les revoltes àrabs de 2011, el 15-
M, el Tea Party, Occupy Wall Street, el Brexit, la campaña electoral de Trump o més a 
prop nostre el Procés, no s’entenen sense una utilització massiva i molt estratègica de les 
xarxes socials.   

La creació de realitats paral·leles o la fabricació de les post veritats o fake news a través 
d’un ús manipulatiu dels mitjans de comunicació i especialment les xarxes socials és una 
de les característiques dels nous populismes. També és important assenyalar la facilitat 
amb que es poden manipular per interferir des d’un país o potencia a un altra, com a 
succeït amb la campanya presidencial americana o amb el Brexit, on ha intervingut els 
serveis secrets de Moscú. 

En tot cas, el populisme quan apareix, actua primer com a senyal d’alarma de cara a 
produir la reacció reformadora del sistema, i en cas de que aquesta no es produeixi, 
aleshores el populisme actua com a màquina de demolició del sistema i estímul per a la 
construcció d’un de nou, que és el moment en el que potser ens trobem ara mateix. 

S’ha de dir que el populisme no sol ser l’alternativa i quan ho és acaba transformant-se 
en allò mateix que volia canviar. Però a efectes pràctics ha servit per la renovació dels 
partits o del sistema. Un bon exemple el trobem en el referèndum del Brèxit, un moviment 
promogut durant anys per un partit típicament populista com és l’UKIP, el parit de la 
independència. Doncs bé, un cop aconseguit el referèndum i havent guanyat la opció del 
Brexit, el que li passa a l’UKIP és que desapareix i es dissol dins del partit conservador, 
una formació convencional que es fa càrrec de la gestió de l’èxit amb els mètodes 
tradicionals de sempre. 

Els partits populistes contemporanis tenen en molts casos arrels antigues, però l’actual 
onada, amb l’ascens i l’arribada al govern a molts països, en coalició molt sovint amb 
partits tradicionals, és fruit d’unes circumstàncies excepcionals. La primera és la crisi 



financera, que va començar el 2008, va afectar sobre tot als Estats Units i a Europa, i en 
molts països es va convertir en crisi social i al final crisi política. 

El que estimula al populisme en la crisis és abans de res la factura que cal pagar, que 
normalment recau més durament sobre les classes baixes i mitjanes. Això sol passar en 
totes les crisis. Les crisis purguen les economies, de forma que desapareixen llocs de 
treball, s’enduen estalvis i patrimonis, i en el cas que ens ocupa, que és el de les economies 
europees, produeixen una devaluació interna a través de una retallada generalitzada de 
salaris i la corresponent pèrdua de capacitat adquisitiva. 

Com vostès saben, la devaluació de la moneda és la forma tradicional per fer disminuir 
els costos laborals i produir augments de competitivitat per enfrontar els efectes de una 
recessió, però la integració monetària dins l’euro ha obligat a efectuar aquest ajust 
directament sobre els salaris i els llocs de treball amb el resultat d’enervar la crisis social, 
ferment obligat pels moviments populistes. 

Hi ha doncs l’element conjuntural, que trobem en totes les crisis, però hi ha després un 
element nou, que pertany a l’economia post industrial i digital globalitzada, que fa que 
els llocs de treball perduts i els sous retallats ja no es recuperin mai més, substituïts primer 
per l’externalització i després per un procés d’automatització que tot just acaba de 
començar i que s’endurà una quarta part dels llocs de treball en els propers anys gràcies 
a les aplicacions de la Intel·ligència Artificial.  

El populisme ja no apareix per tant com la manifestació política d’un fenomen cíclic com 
és una crisis financera, sinó com una mutació, un canvi de època, caracteritzada a més a 
més, per l’augment de les desigualtats i l’empobriment de les classes mitjanes tot just 
després del seu ascens. Sobre tot per que els partits polítics que representaven aquestes 
classes, especialment els socialdemòcrates, s’han mostrat impotents a l’hora d’evitar la 
seva pèrdua de capacitat adquisitiva i de poder econòmic i han vist com els seus 
programes quedaven desfasats i obsolets. Dit d’una altra forma, han deixat de representar-
los. 

Com a resultat d’aquestes processos, la classe obrera industrial europea ha anat 
desapareixent i ha aparegut una classe sense identitat i sense lloc de treball fixe, que 
alguns anomenen el precariat, de molt difícil organització sindical i encara més difícil 
enquadrament polític, molt susceptible als missatges del populisme d’extrema dreta. Un 
exemple de llibre d’aquesta transformació el podem trobar en el desplaçament del vot de 
la classe obrera tradicional francesa en els darrers 30 anys, des del Partit Comunista sobre 
tot, i en part el socialista, al Front Nacional de la família Le Pen. 

Un altre factor que explica els populismes, sempre vinculat a la globalització, el trobem 
en les transformacions de les societats occidentals, fruit dels moviments de població, la 
multiculturalitat i la desaparició de la homogeneïtat lingüística, religiosa i fins i tot ètnica; 
factors tots ells que creen inseguretats en els sectors més conservadors de la societat i 
donen la imatge, sovint falsa, d’una competència deslleial de la ma d’obra tot just arribada 
amb la indígena.  



Aquesta causa és la que enerva fonamentalment els populismes clàssics de dretes, 
xenòfobs, supremacistes, nacionalistes, enemics de la immigració, i a vegades inclús 
antisemites que ja existien encara que molt minoritaris però han trobat ara el caldo de 
cultiu que els ha permès convertir-se en partits de masses.  

El programa de Trump, centrat en combatre la immigració, posar murs amb Mèxic i 
destruir els acords internacionals, ja siguin els comercials amb Europa, Àsia o els seus 
veïns Mèxic i Canadà, ja sigui ara el nuclear amb Iran, es basa en l’explotació d’aquests 
sentiments de les antigues classes treballadores blanques, a les quals se’ls inculca que són 
els mexicans immigrants o els xinesos ocupats a les factories que treballen per empreses 
americanes a la mateix Xina els qui els hi estan prenent els llocs de treball.  

L’engany és colossal, perquè el proteccionisme comercial que Trump està aplicant 
destruirà llocs de treball arreu i no en tornarà a crear als Estats Units, on seran les 
màquines les qui substituiran la mà d‘obra no qualificada. 

Un altre factor, vinculat a l’anterior, és la sensació de decadència occidental, de guerra de 
civilitzacions i d’invasió islamista que han fomentat les extremes dretes de tota la vida, 
però que han acabat fructificant, sobre tot quan els mateixos terroristes d’Al Qaeda o de 
l’Estat Islàmic se les han fet seves.  

Les onades d’atemptats terroristes, presentats per aquestes organitzacions com a part 
d’una guerra santa i oberta entre el islam i occident han acabat d’arrodonir la sensació de 
societats atacades, assetjades inclús, envaïdes per onades d’immigrants amb terroristes 
infiltrats, en perill de decadència o de submissió, i han fomentat a més els reflexes 
autoritaris i securitaris i les restriccions de llibertats i de drets civils.  

Un últim factor, finalment, estem parlant d’Europa, és el rebuig a la idea de unitat europea 
i el recel davant de les institucions i les transferències de sobirania des dels Estats 
nacionals cap a la Unió Europea. El populisme crea la il·lusió de que és possible tornar 
enrere, a una època en la que se suposa que els Estats nacionals tenien sota el seu control 
les migracions, el mercat de treball, la moneda, l’Estat de benestar, i que podien 
determinar democràticament el rumb a prendre per cada societat.  

La UE apareix en canvi com una burocràcia llunyana i antidemocràtica que pren les 
decisions sense tenir el compte els interessos i els sentiments de la gent i que no protegeix 
als seus ciutadans, doblement acusada de no saber controlar els fluxos migratoris i de 
permetre l’obscena tragèdia dels immigrants apilats a les fronteres i als camps de trànsit 
o morts ofegats a la Mediterrània, a més de sotmetre’ls a unes polítiques econòmiques 
restrictives i destructores de llocs de treball. 

Si la por a les migracions són a l’origen, l’anti europeisme ha esdevingut l’expressió de 
tots els populismes, dretes i esquerres confoses. Les primeres perquè acusen a les 
institucions europees de desprotegir les fronteres i permetre l’entrada d’immigrants i de 
terroristes. Les segones, pel contrari, perquè Europa fa esforços, sovint inútils, 



insuficients o maldestres, per controlar la immigració i prevenir els riscos de seguretat 
que puguin anar associats. 

“Els mateixos votants poden guardar instints contradictoris, diu el columnista del FT 
Gideon Rachman, tot barrejant la hostilitat contra els immigrants en abstracte amb una 
reacció compassiva davant les històries individuals”. Encara que jo afegiria la observació 
d’una experiència contrària, la dels qui són compassius i favorables als immigrants en 
abstracte però que els rebutgen quan els tenen com a veïns als seus barris benestants.  

Per tant, el populisme actual, que és global, és fill directe de la crisi de la governança 
europea i de la governança global, una crisi que s’expressa en la incapacitat per governar-
nos adequadament, tant a nivell nacional perquè és massa petit, com a nivell europeu i 
global, donat què no tenim els instruments polítics o no volem transferir encara més 
sobirania que seria la única formula útil. 

Per resumir les diferències dels nous populismes amb els anteriors del segles XIX i XX: 
són un fenomen global, són un fenomen digital i són un fenomen persistent. La 
perspectiva política que hem de donar per descomptada, doncs, és que els populistes es 
mantinguin i potser fins i tot avancin encara més. No son un fenomen conjuntural sinó 
una característica de la època, confirmada a més per tendències que duraran encara durant 
molts anys, potser el segle XXI sencer. 

La més notable és el desequilibri demogràfic, de riquesa i també de governança, que 
expulsa a centenars de milers de persones cada any de l’Africa, Orient Mitjà, Àsia i 
Amèrica Llatina. La discussió sobre els populismes europeus d’avui te relació sobre tot 
amb la inestabilitat d’Orient Mitjà, i especialment la guerra de Síria. Alemanya ha rebut 
més de un milió de refugiats en els darrers tres anys mentre que Itàlia n’ha rebut 600.000. 
Com sabem, Espanya n’ha acollit molt pocs, un parell de milers, amb prou feines un 11 
o 12 % de la quota de 18.000 a la que s’havia compromès. 

Però si mirem les projeccions pels pròxims anys de la Comissió Europea, la onada que 
seguirà no vindrà d’Orient Mitjà sinó de Nigèria, on per cert també hi ha l’Estat Islàmic, 
que allà pren el nom de Boko Haram. Nigèria ha gairebé quadruplicat la població en els 
darrers 50 anys i arribarà ella tota sola a meitat de segle XXI a tenir més població que 
tota la UE. El conjunt de l’Africa augmentarà en 1.000 milions, en un panorama d’Estats 
fallits, corrupció oceànica, guerres civils, banditisme, falta d’infraestructures, catàstrofes 
naturals degudes al canvi climàtic, aigua escassa, inseguretat a les ciutats, i ineficiència 
econòmica que impulsa a fugir únicament per una qüestió de supervivència. 

Tot això estimularà als votants europeus a optar per partits anti immigració o a que els 
partits tradicionals es decantin cada cop més per endurir els seves polítiques migratòries. 
He començat dient que els populisme ja s’ha instal·lat, però hauria d’afegir que encara 
pot avançar més del que ja ho ha fet. De moment ha portat a una crisi europea, en la que 
ha quedat en qüestió tota la política d’asil i en part el sistema anomenat de Schengen de 
lliure circulació de persones, suspès de forma provisional per diferents governs per tal 
d’impedir l’arribada incontrolada de immigrants.  



Resumint, podríem dir que la Unió Europea s’ha vist sotmesa a dues crisis que han actuat 
com a estímuls al populisme. La primera va ser la crisis financera, seguida de la recessió, 
que va obligar a prendre mesures d’austeritat extremadament dures i va fer posar en dubte 
el bon funcionament de l’euro i de les institucions associades a la moneda única. La 
segona l’han portat els refugiats amb la necessitat d’acordar quotes per països, que uns 
no han volgut acceptar de principi, com és el cas de Hongria i Polònia, i d’altres han 
acceptat però després han aplicat amb retard i  negligència, com és el cas d’Espanya.  

Com veiem, doncs, qui pateix de forma políticament més visible aquesta crisi, en forma 
d’ascens dels populismes, és el bloc de països que són la matriu de la globalització, el que 
solem conèixer com a occident, és a dir, Estats Units i Europa. No ens hem de confondre 
pel que fa als conceptes: com ja he assenyalat abans, hi ha populisme on hi ha democràcia. 
Putin o Xi Jinpìng no són populistes. Són una cosa pitjor. Erdogan o Maduro encara ho 
són, tot i que la restricció de les llibertats que practiquen i sobre tot, l’anul·lació de l’Estat 
de dret i de la divisió de poders, sempre en favor del poder personal, fan que es dirigeixen 
a tota velocitat cap al model directament autoritari. Han arribat al poder a través de les 
urnes però no volen sotmetre’s a l’alternança, que és una de les coses que caracteritza les 
democràcies. 

El mateix es podria dir de dos casos europeus molt especials, que són els de Polònia i 
Hongria. Són democràcies que es reivindiquen elles mateixes com a il·liberals, 
autèntiques dictadures de les majories parlamentàries de dretes, que han pogut fer 
reformes constitucionals menystenint a les minories i a la oposició, per tal de sotmetre els 
sistema judicial al executiu, controlar els mitjans de comunicació públics, i afavorir 
oligarquies corruptes que controlen els mitjans de comunicació privats i bona part de 
l’economia del país. No són encara dictadures i encara no han traspassat el llindar  de la 
violència i de la repressió, com ha succeït a bastament a Venezuela o a Turquia, però el 
camí que porten és el de la dictadura, sobre tot sinó es produeix ràpidament l’alternança 
i una correcció del sistema polític en direcció als principis liberals. 

El populisme surt de la democràcia i sol mantenir-se dins la democràcia si la democràcia 
té capacitat assimiladora i correctora, és a dir, de reformar-se a sí mateixa. En cas contrari 
condueix a la crisi del sistema i a la reacció autoritària, afavorida per la democràcia 
plebiscitària que sol propugnar. I això passa amb tots els populismes, els de dreta i els 
d’esquerra, tot i que hi ha com a mínim una diferència. Si bé coincideixen en 
l’antiglobalització, el proteccionisme i l’anti europeisme, el populisme de dretes sol jugar 
de forma molt perversa amb un tercer element entre la elit i el poble que és l’estranger, 
l’immigrant, el musulmà, el terrorista, fins i tot el jueu, com ja havia succeït als anys 30 
amb les ideologies populistes d’extrema dreta. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Els populismes de dretes ofereixen una altre novetat respecte als partits extremistes als 
que estan substituint. Perden cada cop més el seu caràcter liberal i s’apunten a una mena 
de socialdemocràcia xenòfoba, que vol mantenir l’estat de benestar només pels indígenes 



i expulsar-ne els estrangers, els aliens. Són per tant proteccionistes i poden ser de nou 
estatalistes i intervencionistes, com ho havien sigut les esquerres en un altre moment. 

La irrupció dels populismes sol contribuir a la fragmentació dels parlaments i dels 
sistemes de partits, i fan la governabilitat molt més difícil. El cas és especialment greu 
quan apareixen populismes de signe contradictori i incompatibles entre sí, com és el cas 
de 5S i la Lega a Itàlia, dos agrupacions antieuropees, la primera fonamentalment 
antipolítica, motivada pel desprestigi de la classe política, i l’altra en canvi per la 
immigració i els reflexes ultraconservadors, a punt de fer Govern plegades, en una 
fórmula realment insòlita que caldrà seguir amb atenció. 

El populisme no és una alternativa. Com a màxim és una alternativa falsa. El 
proteccionisme comercial i l’aixecament de tanques i fronteres per evitar l’arribada de 
immigrants no serveixen finalment per res. Abandonar la moneda europea difícilment 
resoldrà cap problema. I no diguem ja abandonar les institucions europees, com ara està 
intentant amb grans dificultats la senyora May, amb la seva pretensió d’aplicar el mandat 
popular sorgit de les urnes al referèndum del Brexit. 

L’alternativa al populisme es diu Europa. La primera alternativa, naturalment, consisteix 
en corregir els defectes dels sistemes polítics democràtics  i respondre a les demandes 
legítimes de la gent. Però a la vista del panorama europeu, és ben clar que l’ascens ja s’ha 
produït, el populisme ja s’ha instal·lat en molts governs i fins i tot s’està convertint en 
establishment, en alguns casos afortunadament, com passa amb Syriza a Grècia. 
Recordem que Syriza va convocar un referèndum per refusar el pla de rescat europeu, el 
va guanyar i després, en lloc d’abandonar l’euro com corresponia, es va haver de fer 
enrere i va acceptar les condicions que l’imposava la troika (banc central, comissió i 
FMI), de forma que es va verificar el govern de la burocràcia europea que s’imposa sobre 
la voluntat democràtica expressada pels ciutadans. 

El moment actual és molt especial. D’una banda, la onada populista sembla com si 
s’hagués aturat. Emmanuel Macron va guanyar a Marine Le Pen a França ara fa un any. 
Angela Merkel ha aconseguit a la fi formar govern, altra cop de gran coalició amb la 
socialdemocràcia, amb un programa moderadament europeista i moderadament 
socialdemòcrata, després d’haver fracassat en el seu intent de fer-lo amb els Verts i els 
Liberals, però la formació anti europea i anti immigració, Alternative für Deustchland és 
el primer partit de la oposició, que ja és molt. 

Però tenim partits xenòfobs, nativistes i d’extrema dreta molt ben situats a pràcticament 
tots els països del nord i del centre d’Europa, algun fins i tot al Govern, amb els casos 
peculiars de Fidesz de Viktor Orban a Hongria i de Justícia i Llibertat a Polònia. D’altra 
banda, els espais polítics i parlamentaris s’han fragmentat i fan més difícil la formació de 
governs. La socialdemocràcia s’ha anat enfonsat poc a poc però sense aturador. I malgrat 
tot, hi ha la sensació, probablement enganyosa de que la onada ja va minvant.  

És cert que al 2016 es va produir un efecte de pànic quan va guanyar Trump després de 
la victòria del Brexit en el referèndum. Només hagués faltat que Marine Le Pen acabés 



arribant a la presidència de França per donar per culminat el cicle d’ascens populista. No 
va ser així i a més les dificultats de la gestió del Brexit a Regne Unit i el desastre global 
que representa la victòria de Trump als Estats Units han contribuït a crear la sensació de 
que el perill estava ja conjurat. 

No hauríem de baixar la guàrdia. Si veiem l’evolució del vot populista en la llarga durada, 
com ha fet l’agència Bloomberg en un estudi recent de molt de detall, veure’m que no 
para de pujar des de fa ja dues dècades, abans inclús de la crisi econòmica i de la crisi 
dels refugiats. A l’any 1997, en els 22 països més importants de la UE es va registrar en 
conjunt un 5 % de vot populista d’extrema dreta. Deu anys després, al 2007, aquest vot 
ja era del 11 % més del doble. I ara, al 2017, es situa en el 16 per cent, que en el cas dels 
països del nord i el centre d’Europa arriba al 20 per cent. 

Les extremes dretes populistes estan representades a 17 dels 28 parlaments, participen al 
Govern o li donen suport parlamentari a set països i tenen la majoria a dos. 
Definitivament, dominen o condicionen l’agenda política europea amb les seves 
polítiques anti immigració, d’hostilitat als estranger i de rebuig de la UE, gràcies a la seva 
sòlida presència a les institucions, que encara pot créixer. I tenen un grup de 40 
eurodiputats al PE, Europa de les Nacions i de les Llibertats, tot i que hi ha a més a més 
un bon grapat de diputats d’extrema dreta grecs, hongaresos i polonesos encara més 
extremistes i no adscrits.  

Com hem vist, la denigració de la Unió Europea uneix als populismes dels dos extrems 
en una mena de sentiment que hauria de fer reflexionar a tothom. Malgrat totes les falles 
i deficiències, la Unió Europea és encara el millor patrimoni polític i institucional que 
tenim els europeus. No tan sols pels resultats obtinguts fins ara, que són brillants en pau, 
prosperitat i estabilitat; sinó sobre tot pel que cal fer i cal esperar encara de la UE.  

El populisme exigeix respostes a nivell local i nacional, però l’autèntica resposta de fons 
i on se’l pot i se l’ha de frenar és a través de la construcció europea. La preservació de 
l’Estat de benestar, la construcció d’una fiscalitat europea sobre tot de cara a les grans 
multinacionals tecnològiques, amb eliminació progressiva dels paradisos fiscals, una 
bona política econòmica i monetària, polítiques de immigració que siguin racionals i a la 
vegada compassives i respectuoses de les convencions internacionals i dels convenis de 
drets humans, tot això són coses que necessiten d’impuls i suport local i nacional però 
que al final es juguen a Europa.    

La resposta al populisme només pot ser europea i vol dir més unitat europea i més 
governança europea. En el moment en que els Estats han demostrat la seva insuficiència, 
cal construir una  Europa que protegeixi als seus ciutadans en tots els sentits: protecció 
social, protecció davant de les crisis, protecció davant la inseguretat, el terrorisme, la 
proliferació nuclear o protecció davant les noves amenaces de guerres híbrides i 
cibernètiques.   

Els populismes són l’enemic d’Europa. Tots, cadascun d’ells, els de dretes i els 
d’esquerres, i junts en el seu conjunt. Volen la fragmentació enlloc de la unitat. 



Reivindiquen sobirania en lloc de compartir-la i transferir-la. I, qüestió central que afecta 
al concepte mateix de la política, utilitzen la confrontació, la polarització, 
l’unilateralisme, la demonització de l’adversari, la divisió de les societats com a mètodes 
per a aconseguir la seva hegemonia,  quan la construcció europea és exactament el 
contrari, la cooperació, el multilateralisme, el diàleg, el consens, i el joc de les sinergies, 
de les quals tothom surt vencedor, enlloc del joc de suma zero, en el qual el que guanya 
un, ho perd l’altra, i que és el mètode antieuropeista per excel·lència.   

Moltes gràcies per la oportunitat que m’han donat tos vostès, començant pels 
organitzadors, per exaltar la idea europea i criticar als enemics d’Europa en una 
conferència que celebra precisament el Dia d’Europa.  


