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Resum executiu 
 

El següent treball tracta de respondre quins factors expliquen el vot a l’extrema dreta per 

part de la classe treballadora en l’actualitat, si ho poden explicar factors racionals o més 

aviat factors emocionals. Més concretament intento respondre com podem entendre que 

un sector de la classe treballadora decideix donar suport a un partit que el que planteja és 

la flexibilització del mercat de treball i per tant la creació d’unes condicions més 

desfavorables per aquesta.  

Primer de tot tenim que centrar-nos en definir què és un partit d’extrema dreta. En aquest 

treball s’ha utilitzat la definició que realitza José Luis Rodríguez Jiménez (2006) que diu 

que si un partit desenvolupa una actitud antisistema i es relaciona en termes ideològics 

amb el pensament clàssic de l’extrema dreta, però sense establir vincles directes amb el 

feixisme i sense fer una crítica directa a la democràcia com a sistema polític, quedaria 

adscrit a la tipologia de nous partits d’extrema dreta. Per tant, he escollit a VOX per què 

les propostes que articula deixen clar que aquest partit inclou tots els components 

ideològics que caracteritzen un partit d’extrema dreta com són el nacionalisme 

pronunciat, una forta reacció al canvi cultural, l’autoritarisme i el nativisme (Anduiza, 

2018).  

Després de definir a VOX com a extrema dreta, analitzaré el concepte de vot de protesta, 

on diferents autors asseguren que pot tenir una base racional. En primer lloc, el vot de 

protesta és aquell vot que es produeix en moments específics, de crisi política, econòmica 

o social on la principal decisió de vot de l’electorat resideix en el descontentament amb 

el sistema (Van der Brug & Fennema, 2000). Aquest vot de protesta té un caràcter 

circumstancial i pretén ‘’castigar’’ a un determinat partit o coalició (Abedi, 2004). Aquest 
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concepte té una sèrie de problemes, i és que des del meu punt de vista els individus 

intenten votar de manera congruent, per tant abans de posicionar-se amb un partit 

d’extrema dreta seleccionaran el segon partit que s’acosti més a la seva ideologia, així 

realitzaran igualment l’acte de protesta.  

Per entendre l’èxit dels discursos de partit com VOX hem d’observar el que intenta 

comunicar el seu discurs, un discurs que poques vegades intenta proposar plans d’acció 

o noves propostes polítiques, i que es dedica a transmetre valors i emocions. Drew Westen 

(2008) ens diu que les emocions fan la funció d’ajuda i motivació alhora de realitzar una 

decisió, és a dir, ens acaben de donar l’empenta necessària. Per tant, el que ens hem de 

preguntar és quines són les situacions a l’hora de votar a VOX que ens generen sentiments 

com l’odi o la por, i on aquests són els detonants que ens fan decantar pel seu vot.  

Les emocions influeixen en la decisió de vot, però el que ens hem de preguntar és com 

podem justificar que el vot a VOX és més emocional que el de qualsevol altre partit. En 

primer lloc considero que VOX és un partit especialista en dominar els marcs mentals o 

cognitius, és a dir, en aquelles representacions mentals que fa un individu i que ajuda a 

estructurar la informació que percebem constantment (Lakoff, 2004). L’altre concepte 

que considero clau és la importància dels recursos narratius dins del seu discurs, és a dir, 

saber com transmetre un missatge. Si tenim en compte les definicions anteriors podem 

deduir que una determinada presentació de la informació pot configurar els marcs mentals 

i per tant condicionar l’actitud d’un agent. El problema sovint d’aquests recursos narratius 

que utilitza VOX és que cauen moltes vegades en la fal·làcia narrativa, és a dir, en 

conclusions falses o infundades (Taleb, 2010), per tant costaria molt afirmar que un 

individu ha estat racional en la seva decisió de vot en el sentit estricte del terme.  

Per concloure, la congruència que afirma Elster que han de posseir els desitjos i creences 

per què una decisió sigui racional és indubtable, però la pròpia definició se’m torna 
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arcaica i en el sentit que l’autor li dona al terme poc es podria fer per afirmar que el vot 

pot ser quelcom sense base racional. Per tant, el vot a VOX no es pot explicar a partir de 

la teoria d’elecció racional, des del meu punt de vista seria inviable poder justificar-lo 

d’aquesta manera. És a dir, el que vull transmetre és que sabent que la racionalitat no 

implica la veritat de les creences de l’agent (Elster, 2010), no puc concebre que un 

individu amb creences equivocades pensi de manera racional. Creences que moltes 

vegades s’han creat per la interpretació de la informació en que s’han ajustat a estructures 

preconcebudes (Lakoff, 2014) i on aquestes es presenten tant reduïdes que moltes vegades 

cauen en fal·làcies (Taleb, 2010). 

Per tant la decisió de votar a la ultradreta per part de la classe treballadora té un factor 

més emocional que racional, encara que engloba els dos termes. Aquestes dues 

concepcions es complementen i per alguns individus la decisió posseirà més caràcter 

emocional o menys, tot i que l’impuls de la decisió de vot sempre serà emocional. 
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