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Les causes de l’ascens del Front Nacional1 
        

 
La instrumentalització de les pors, els temes fonamentals i els tripijocs del Front Nacional (FN) són 
al centre d’aquesta nova reflexió. No és pas la primera, per tal com es fa ressò a un altre article del 
juny de 2014 publicat a la revista L’Avenç núm. 380, que comentava el canvi de façana i d’orientació 
del FN, així com les continuïtats i les inflexions polítiques. Aquesta vegada volíem apropar-nos i 
auscultar el cor ideològic del FN de més a prop, perquè ens sembla que tots aquells que pretenem 
oposar-nos-hi hem de continuar aprofundint.  
 

 
I-  LES PORS ATIADES PEL FRONT NATIONAL 

 
En el decurs de les darreres dècades el FN va evolucionar i detectar poc a poc les falles, els temors i 
les pors de la societat francesa. Sobretot que la crisi econòmica, política i moral va propiciar una 
acumulació i una concretització de conflictes i de pors ben reals que van alimentar el seu populisme 
natural i la seva demagògia. A partir de totes aquestes pors populars, el FN va elaborar un corpus 
ideològic particularment eficaç i perillós. 

 
 
1.1- El rebuig de l’Euro pel Front National  
 

Segons el FN l’euro seria una de les causes de l’empobriment de les classes populars i de les classes 
mitjanes franceses. Marine Le Pen (2012) escriu que «Deu anys després de la seva instauració a la 
vida quotidiana dels francesos, l’euro, com a moneda única, és un fracàs total malgrat 
l’encegament dels partidaris de l’Europa de Brussel·les i de Frankfurt que refusen d’admetre 
l’evidència. En efecte, l’euro desapareixerà perquè el cost del seu manteniment esdevé cada dia més 
insuportable per a les nacions per a les quals és totalment inadaptat. L’euro és d’ençà del seu origen 
una aberració econòmica denunciada per nombrosos economistes. Els ajustaments i programes 
d’ajut successius per salvar l’euro no permetran de resoldre la crisi. És doncs un pla de 
desconstrucció ordenada de l’euro que cal iniciar a partir d’ara».  
 
Com ? Això sembla molt més difícil de precisar econòmicament que denunciar sobre el paper o en 
discursos populistes. Broma a part, sembla que el FN sigui favorable al retorn al patró-or. A partir 
d’aquí ens podem demanar si és per això que, en previsió, el pare fundador del FN, Jean-Marie Le 
Pen i la seva muller, van comprar i dipositar lingots d’or en una banca helvètica ?  

Algunes previsions econòmiques delirants del FN afirmen que : «A fi d’acompanyar la sortida de 
l’euro, un ministeri encarregat de la sobirania (sic) haurà de reprendre la renegociació dels Tractats 
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europeus i la restauració de la nostra sobirania nacional en el conjunt de dominis on ha 
desaparegut, especialment el domini monetari. Caldrà adoptar mesures de control dels moviments 
d’especulació dels capitals. Els bancs de dipòsit seran objecte d’una nacionalització parcial (sic) tot 
el temps que sigui necessari per a sanejar les pràctiques bancàries i protegir l’estalvi dels francesos. 
La cooperació europea permetrà d’examinar, durant tota la durada de la negociació, el conjunt de 
les opcions possibles per a restablir la sobirania monetària dels Estats membres. La reintroducció del 
Franc anirà acompanyada del restabliment de les prerrogatives de la Banca de França en qüestions 
monetàries, fins i tot la capacitat de consentir préstecs del Tresor Públic. Una taxació excepcional 
dels actius exteriors en euros detinguts pels bancs serà establerta per a compensar els costos per 
l’Estat del seu deute residual en euros, en la hipòtesi molt poc probable, que l’euro existeixi encara 
(sic) ».  

Altrament dit, no es tracta únicament del restabliment de la moneda nacional francesa, però també 
de totes les antigues monedes de tots els països de l’Eurozona, puix que, segons madame Le Pen, 
l’euro ja no existiria ! Imagineu-vos-ho, la pesseta renaixeria! 

 

1.2- La visió de la Unió Europea (EU) del Front National 
 

La Unió Europea (EU) és el gran espantall del FN. El web <www.frontnational.com> presenta la UE 
als seus militants de la manera següent: “Els resultats de la Unió Europea són ben coneguts: 
obertura de les fronteres induint deslocalitzacions, atur, dictadura dels mercats, destrucció dels 
serveis públics, precarietat, pobresa, immigració massiva. Instal·lació d’un Súper-Estat, amb la seva 
Constitució, les seves fronteres indefinides on es vol fer adherir Turquia, la seva ideologia ultraliberal 
i el mundialisme, la seva embriaguesa de noves competències». Amb aquest discurs caricaturesc i 
aquesta visió bastant expeditiva, existeix molt poc espai de coherència o de raonament sobre les 
aportacions positives o les limitacions evidents de la UE. Com poder destriar entre certes evidències 
(que el « Front de Gauche » podria subscriure), i les aproximacions, les pors i els 
fantasmes europeus del FN ? Sobretot que, una mica més lluny, es pot llegir: «Aquestes elits estan 
decidides a sacrificar noves víctimes al nou Minotaure, començant pel poble grec, per a salvar l’euro 
fins a l’últim grec vivent. Intenten impedir qualsevol debat sobre la qüestió. Però la zona euro té el 
creixement més feble i l’atur més alt del món ! Les recessions hi són més precoces i més llargues. Els 
bilions cremats per apagar l’incendi grec només han alimentat el foc que la recessió, entretinguda 
per una moneda massa forta per la seva economia, l’ha immers dins una espiral mortal ».  
 
Sense comentaris, sobretot pel que fa al Minotaure assedegat de sang. 
 
 

 
1.3- La por a la mundialització del Front National 

La mundialització és un d’aquells altres espais de grans temors difosos pel FN, en el seu esperit, és 
gairebé comparable a les pors del mil·lenarisme, un mal difús que presagia un final catastròfic del 
món (L’era del buit); és doncs un món malèfic que cal combatre i destruir. En un dels seus darrers 
llibres “Pour que vive la France” (2012), Marine Le Pen critica l’« ultraliberalisme com la ideologia 
d’una classe dominant internacional mundialitzada, una nova aristocràcia, la qual convindria 
eliminar com més aviat millor». Segons ella, dreta i esquerra institucionals comparteixen «una 



 
 
 

mateixa ideologia mundialista heretada del capitalisme ultraliberal, que serveix els interessos d’una 
oligarquia». Marine Le Pen pensa que «El mundialisme és una aliança del consum capitalista i del 
materialisme marxista, per a fer sortir l’Home de la Història i precipitar-lo en el que certs pensadors 
anomenen l’era del buit, i cita, d’Emmanuel Todd a Franklin Roosevelt, de George Orwell a Bertolt 
Brecht, de Karl Marx (sic) a Maurice Allais».  

Sense cap complex intel·lectual, Marine Le Pen, barreja tranquil·lament tots aquests pensadors, 
homes polítics, escriptors, economistes i teòrics de prestigi per a denunciar els horrors de la 
mundialització, sense proposar cap alternativa internacional clara (fora del replegament sobre una 
França idíl·lica protegida amb barreres de tota mena). Però sobretot Marine Le Pen no diu res de la 
seva pròpia visió del món i de les relacions internacionals que manté amb certs moviments de la 
ultradreta europea, com tampoc no precisa aquella que desplega amb la Rússia de Vladimir Putin, 
per raons precises, com els finançaments i acords ocults, el sabotatge implícit de la Unió Europea 
(des de dins (és parlamentària europea) i des de fora, donant suport a la seva intervenció a 
Ucraïna); tampoc no insisteix gaire en l’admiració que ella té pel model de nacionalisme gran-rus i 
autoritari de Putin. 

 

1.4- La crítica del capitalisme del Front National 
 

De la mateixa manera, el FN fa una ràpida i expeditiva crítica del capitalisme que podria ser signada, 
en certs aspectes, pel dirigent de l’extrema esquerra, Jean-Luc Mélenchon del FdeG, però que poua 
amplament els seus referents en el GRECE (Groupement de recherche et d’étude pour la civilisation 
européenne) d’Alain de Benoist. El GRECE és un grup que era destinat a influenciar la dreta francesa 
dels anys 70, per a fer front a la problemàtica dominant, judeocristiana i marxisant del món 
intel·lectual i universitari francès).  
 
En el context polític actual que veu l’electorat del FN créixer considerablement en les poblacions 
més desafavorides (és el partit més votat entre els obrers), aquesta situació política porta el FN a 
condemnar « l’utilitarisme de la societat de consum del qual l’egoisme materialista constitueix una 
de les principals causes de la decadència, apartant els individus de la solidaritat tradicional 
(fraternal, familiar, professional, vilatana, nacional), en benefici de solidaritats abstractes, de les 
classes socials i les assignacions polítiques».  
 
Som lluny de les anàlisis marxistes del capital i ens apropem al corporativisme de l’antic règim. El 
FN critica « la desregulació internacional dels mercats i la barreja dels homes, és a dir, les diverses 
migracions mundials, que amenacen l’economia de cada país i que afebleixen l’homogeneïtat del 
cos nacional. El GRECE rebutja tant el capitalisme com el socialisme, refusa els marcadors polítics, 
esdevinguts, segons ells, obsolets front a les aspiracions populars, a partir d’ara la política hauria 
d’adaptar-se «a les estructures de base de la societat tradicional» (Cf. A. de Benoist, 1999). En nom 
de l’anticapitalisme també condemnen l’OTAN, « que és el braç armat dels Estats Units a Europa, i 
són el símbol d’un nou imperialisme i d’un capitalisme apàtrida. Durant els anys 90 el GRECE i el FN 
s’apropen i, avui, és un dels think tank que l’alimenta del punt de vista ideològic.  
 
Més enllà de la seva crítica molt genèrica del capitalisme, el FN és fortament denunciat per les 
grans centrals sindicals obreres perquè consideren que el FN menteix descaradament als obrers, i si 
calgués una prova és que mai el FN no ha estat solidari de les lluites de la classe obrera, i vol fer 



 
 
 

oblidar els orígens socials del clan familiar dels Le Pen i dels dirigents de la dreta extrema, 
instal·lada a Saint Cloud el barri més burgès de París. 
 
Una il·lustració burlesca de seves relacions ens la dóna la recent recepció de Marine Le Pen al Time 
Magazine de Nova York. Sobre aquest fet altament simbòlic l’escriptor crític Baptiste Rossi escriu, 
“Mireu el seu somriure i imagineu què li importa la vostra pensió de jubilació, el vostre lloguer i els 
vostres problemes. Gràcies al vostre vot, ha obtingut la seva tarja d’invitació en el món dels potents. 
Durant aquest mes d’abril de 2015, les màscares han caigut. El FN, el de les mans netes, apareix 
amb la seva cara real (…). Però Marine Le Pen, la genial estratega, ha comès un gran error. Les 
imatges consternants de la recepció organitzada al Time Magazine demostren la seva vertadera 
personalitat, configurada d’arribisme i de concupiscència (…). Imagineu el futur govern frontista el 
dia de 2017 o de 2022 en què el FN arribi a ocupar la presidència de la República francesa: 
somriures carnívors, cares lluminoses i dents de llop. Marine Le Pen acaba d’inventar l’extrema 
dreta caviar, el nacional-populisme, “Travail, Famille, Paillettes”…, el sobiranisme xampany. S’ha 
acabat el regne de Brussel·les, comença el de Broadway”.  

 
 
1.5- La difusió de la por de la immigració del Front National 

La immigració és una de les qüestions més recurrents i espinoses que té la societat francesa (com 
molts altres països europeus) i que permet al FN d’explotar molt fàcilment totes les pors populars 
de la societat francesa que són efectivament ben reals. Segons el FN tres raons essencials reclamen 
el final de la immigració massiva i incontrolada de França:  

1- La immigració és utilitzada per les potències del diner i la gran patronal per pesar a la baixa els 
salaris i els drets socials dels treballadors francesos. Volguda i reclamada pel sindicat de la 
patronal, la Comissió Europea i els grans grups borsaris, la immigració no és un projecte 
humanista, sinó una arma al servei del gran capital.  

2- La immigració representa un cost important per a la comunitat nacional, avaluat en 70 bilions 
d’euros per any pel demògraf i economista Yves-Marie Laulan.  

3- La immigració incontrolada crea tensions dins d’una República que ja no pot assimilar els 
nouvinguts. Els guetos dels suburbis, els conflictes interètnics, les reivindicacions comunitàries i 
les provocacions politico-religioses són les conseqüències directes d’una immigració massiva que 
corca la nostra identitat nacional i comporta una islamització cada vegada més visible, amb 
totes les seves reivindicacions. El ‘comunitarisme’ és realment un enverinament que desagrega 
la cohesió nacional. 

Conclusió : El primer punt podria apropar-se a les anàlisis del PC o del FdeG ; per contra, el tercer 
punt, correspon típicament al programa del FN, la immigració massiva amenaça la identitat 
nacional i provoca la islamització de la societat francesa.  

 

1.6- La difusió de la por al multiculturalisme  

Aquest és un dels aspectes més característics de la seva visió social; el FN creu en una societat 
tradicional ètnicament homogènia totalment oposada a la visió multicultural de les noves societats 
en constant evolució, sovint anglosaxones (USA, Canadà, Austràlia), però també dels països 



 
 
 

emergents (Brasil, Xina, Índia, Argentina, etc.) que són societats plurals i en conseqüència, 
naturalment multiculturals. És una tendència profunda, a la qual tampoc  França no pot escapar, 
especialment les megàpolis (Nova York, Amsterdam, Londres, Berlín, Barcelona, París, etc.). Això fa 
por als electors del FN, car, els agradaria poder retornar a les societats idíl·liques d’abans. Per a 
Aymerich Chauprade, diputat europeu del FN «La civilització francesa és amenaçada pel 
multiculturalisme». El FN desenvolupa i vol fer creure en una visió conservadora i alhora monolítica 
de la societat francesa i considera que: «el multiculturalisme condueix necessàriament a la 
dissolució ineluctable de la identitat i  la unitat nacionals. La fragmentació de la societat en diverses 
comunitats socioculturals, econòmiques i polítiques, condueix a la desaparició de l’Estat-nació com 
a entitat política pertinent, i ningú ja no sabria qui és com a ciutadà. Aquest escenari correspon a 
l’idea i a l’horitzó d’una Europa multicultural en la qual els Estats-nacions serien substituïts per les 
regions i les megàpolis mundials multiculturals. En aquest escenari catastròfic, els riscos de 
conflictes entre l’Estat i certes poblacions minoritàries que intentarien localment de fer secessió, 
augmentarien i conduirien al caos».  

Els regionalistes bretons, corsos, alsacians, bascos i catalans, etc. han d’anar en compte, estan 
avisats. Queda bastant clar que el FN és incapaç de comprendre i doncs de conciliar (per a un 
individu o un país) la coexistència o la pertinença a diverses cultures, que condueixen a una 
identitat més matisada, democràtica i plural.  

 

1.7- L’anti-islamisme del Front National 

L’antisemitisme característic del pare i fundador del FN, Jean-Marie Le Pen, va ser progressivament 
substituït per l’anti-islamisme de la filla, i actual secretària general del FN, Marine Le Pen (encara 
que els euroescèptics europeus consideren que el FN és sempre antisemita i, per això, no volen fer 
un grup comú amb ells al parlament europeu). D’ençà del 2010, Marine Le Pen havia comparat les 
pregàries de carrer dels musulmans a una «ocupació». Havia reiterat les seves paraules, sostinguda 
pel seu pare, i afegia «Fa uns quinze anys hem tingut el vel, hi havia cada vegada més vels. Després 
hi ha hagut el burca, i cada cop més burques. Finalment, hem vist arribar les pregàries sobre la via 
pública (...). Ara hi ha uns quinze indrets de les nostres ciutats on un nombre considerable de 
persones acaparen el nostre territori. És una ocupació de parcel·les senceres del territori, dels 
nostres barris ; és un ocupació estranya que pesa sobre els habitants». Durant la campanya de les 
eleccions regionals de 2010, el FN havia instal·lat uns cartells que tenien per capçal «No a 
l'islamisme» i, sobre un mapa de França, encobert per una bandera d’Algèria, es veia set minarets 
en forma de míssils. Pel FN el perill semblava imminent. 

Fabien Engelmann, ex-sindicalista de la CGT (equivalent a CCOO) esdevingut fa pocs anys alcalde FN 
d’Hayange (ciutat siderúrgica i obrera al nord de Metz, Lorena), denuncia «la ideologia 
mahometana i sectària, en total contradicció amb la nostra Constitució». En el seu llibre « Du 
gauchisme au patriotisme» (“De l’esquerranisme al patriotisme”)  Engelmann (34 anys) explica el 
seu recorregut, partint de l’extrema esquerra (Nou Partit Anticapitalista, NPA), passant pel 
sindicalisme (CGT), fins arribar a l’extrema dreta del FN (haurà conegut tot l’espectre polític), critica 
«un dogma mahometà molt ofensiu, perillós per la democràcia, pels drets humans, els drets de la 
dona i per les nostres llibertats individuals». Engelmann rebutja una «ideologia sectària, petrificada 
en el passat (…). He llegit l’alcorà i aquest llibre em fa por». Fa elogis del Partit de la Llibertat 
neerlandès de Geert Wilders, que «no dubta en comparar la ideologia islàmica amb el nazisme». 

http://www.liberation.fr/economie/2011/02/22/cegetiste-et-candidat-fn-une-casquette-de-trop_716641


 
 
 

Relligant sovint islam i immigració, aquest jove membre de la direcció política del FN, afegeix que 
«la nova immigració ve massa sovint a França per aprofitar-se de les ajudes socials sense treballar i 
per a imposar una ideologia religiosa que data de l’Edat mitjana» (…). Al final del llibre, critica 
Algèria i els immigrats algerians: «Sóc d’una família ‘pied-noire’ (els colons francesos que van 
abandonar el país el 1962), i no puc oblidar i recordar que, encara i sempre, Algèria ho deu tot a 
França. Abans de la colonització, Algèria era un desert sense cap poble definit. I avui, alguns d’entre 
ells tenen encara la fatxenderia de venir al nostre país per a pidolar, en una França que ells 
mateixos maleeixen. Ens retreuen una colonització que els ha tret de la misèria i en la qual 
haguessin hagut de prosperar, si s’hi haguessin esmerçat». Per a ell, els francesos són els millors ! 

Pel seu costat, el diputat i alcalde de Niça de la UMP, gran amic de Sarkozy, Christian Estrosi, no es 
fa enrere quan, durant l’actual campanya de les properes eleccions regionals, contra la jove Marion 
Maréchal Le Pen (tercera generació Le Pen), afirma: «França ha de fer front a les ‘quintes columnes’ 
islamistes, una tercera guerra mundial és declarada a la nostra civilització judeo-cristiana, 
amenaçada, com els musulmans de França, per "l'islamo-feixisme". Qui diu més ? I com diuen els 
catalans, embolica que fa fort ! 

 
1.8- La por de la pèrdua de la identitat francesa 

La defensa de la identitat francesa és, sens dubte, el cor del sistema ideològic del FN i en aquest 
punt, la continuïtat entre el pare i la seva filla no ha estat mai desmentida. Així com en d’altres 
temes sembla que tinguin desacords, per contra, en aquest aspecte llur acord és total. Una identitat 
que, pel FN, és a les antípodes de la d’un historiador de la llarga durada com Fernand Braudel 
(Flammarion, 1986) pel qual, la identitat de França no està mai acabada, sempre és en construcció, 
d’ençà del fons dels segles. Tot el contrari pels Le Pen i el FN, França és una entitat bàsica, 
immutable, intocable i sagrada; és, doncs, una visió immanent situada gairebé fora del temps i de 
l’espai. A partir d’aquesta posició qualsevol discussió amb els membres dirigents del FN sembla 
impossible. Es tracta d’una creença cega més que no pas d’una construcció teòrica raonada. La 
creença en una missió nacional, inspirada pel comte de la Savoia, Joseph de Maistre (1753-1821), i 
l’escriptor provençal i monàrquic Charles Maurras (1868-1952), en la qual una identitat tradicional, 
conservadora i nacionalista s’oposa sobre l’anàlisi, la comprensió i la modernització dels conceptes 
d’identitat, de nació o de cultura. No hi ha dubte que, en l’actual període de crisi, de dubtes i de 
pors populars, els adversaris del FN no poden acontentar-se amb una definició teòrica i abstracte 
de la identitat, caldria afegir-hi una dimensió cultural més forta. Per donar força i sentit a la 
identitat seria interessant de difondre el pensament i el missatge d’historiadors com Fernand 
Braudel, Pierre Nora, François Furet i Mona Ozouf, perquè tots ells analitzen la llarga construcció de 
la identitat francesa.  

 
II- ELS TEMES FONAMENTALS DEL FRONT NATIONAL 
 

Cal fer el balanç, encara que sigui provisional, dels punts forts de la ideologia i els arguments 
polítics fonamentals del FN, per tal d’entendre molt millor les causes profundes del seu èxit 
electoral per part d’uns electors molt sovint totalment desorientats i a la recerca de respostes 
clares i contundents, que no siguin les dels partits tradicionals, tant de dreta com de l’esquerra. 
Potser només així, es podrà començar el desmuntatge de l’edifici demagògic que el FN ha teixit 
durant anys sobre la impotència o la falta de respostes clares i concretes front a totes les 



 
 
 

inquietuds, ferides i desesperances populars, aquestes ben reals. La manca de respostes ràpides i 
efectives dels diversos governs sobre els efectes de la crisi facilita amplament la penetració dels 
discursos demagògics i radicals.   

 
 
2.1- El mite de Joana d’Arc i l’integrisme catòlic 

Comencem per una imatge significativa del FN. D’ençà d’uns vint anys Jean-Marie Le Pen, va 
començar a cultivar el culte a Joana d’Arc, celebrat cada any davant la seva estàtua de la rue de 
Rivoli de París, precisament l’1 de maig. Una provocació més en direcció de les centrals sindicals 
obreres. Actualment, la seva filla, Marine Le Pen, no sembla pas insistir-hi tant. El pare va apropiar-
se la figura històrica i mítica de Jeanne d’Arc i va fer-ne l’estendard d’aplegament de totes les 
fraccions dels cristians integristes o radicals del FN. Bernard Antony, és l'home que simbolitza 
aquestes relacions religioses en el si del FN, és president de l'AGRIF (Alliance Générale contre le 
Racisme et pour le respect de l'Identité Française et Chrétienne); un moviment dels cristians 
extremistes que va manifestar-se demanant. el 2002, la prohibició del film de Costa-Gavras "Amen". 
Un altre organisme de catòlics radicals és el Centre Henri et André Charlier que, amb Chrétienté-
Solidarité posseeixen la revista Reconquête, del qual l’eslògan és, "Dieu, Famille, Patrie", que 
recorda el malson de l’Estat Francès de Vichy, del Mariscal Pétain. Actualment, aquestes fraccions 
de catòlics integristes no compten tant com quan Jean-Marie Le Pen dirigia el FN. Per a la nova 
direcció (Marine Le Pen, Louis Alliot de Perpinyà, Florian Philipot, diplomat de l’ENA i l’advocat 
Gilbert Collard) no són tan importants i fins i tot molesten el projecte de renovació, modernització i 
homologació del nou FN (l’operació desdiabolització). 

 
2.2- La nació i el nacionalisme segons Jean-Marie Le Pen 

Citarem directament el fundador del FN perquè sobre aquest punt no hi ha hagut grans variacions. 
Jean-Marie Le Pen escrivia al Bulletin de Liaison Nationaliste: «L’interès nacional constitueix la 
doctrina del nacionalisme. El nacionalisme parteix d’una observació científica: la societat no és pas 
sotmesa a la fantasia de les seves voluntats, sinó a unes lleis positives que no es tracta d’elaborar 
sinó de descobrir. L’estudi del passat històric de les nacions permet de constatar que llur naixement, 
llur vida i llur mort obeeixen a unes constants (…). Tot l’esforç de la humanitat, el de les seves lluites 
per a l’existència s’ha orientat cap a la constitució d’uns òrgans durables (…). El nacionalisme 
rebutja com a utòpic la idea que la Nació pugui ser una associació voluntària d’individus (Aquí Le 
Pen s’oposa, diametralment, a la concepció consensual i republicana de la nació d’Ernest 
Renan,1887). L’home és llargament determinat des del seu naixement per la seva herència. A penes 
nascut, no pot sobreviure si no és envoltat, protegit, nodrit, educat en el si d’una institució que no 
podrà escollir, però de la qual espera tot: la família. Admirem Charles Maurras quan afirma, que 
l’espectacle d’aquesta jerarquització és evident : la família, el municipi, la regió, la Nació, tals són 
les instàncies naturals que emmarcaran la vida de tots els individus i els permetran de beneficiar-se 
del tresor acumulat per les generacions precedents. La tradició no és pas la transmissió de qualsevol 
passat, ans la transmissió de la bellesa i de la veritat (…). Ser nacionalista, és ésser conscient 
d’aquest inestimable avantatge, és ésser conscient del deute contractat (…). És pensar en l’avenir 
perquè pot exigir el sacrifici d’un benefici immediat. Cap ciutadà, ni cap assemblea dels ciutadans no 
tenen el dret de disposar segons llur grat d’una nació de la qual no són pas els propietaris sinó els 
usufructuaris. Ser nacionalista és preocupar-se de la situació material i moral del poble (…). El 



 
 
 

nacionalisme és social, però rebutja radicalment la lluita de classes, així com l’igualitarisme 
mentider quan es tracta dels individus o de les nacions».  

La visió de la nació i del nacionalisme de Le Pen rau en una creença gairebé mítica oposada a la 
construcció històrica descrita pels historiadors de llarga durada de «Les Annales». 

 
2.3- Assimilació o integració 
 

D’ençà de les III i IV Repúbliques, França va començar a integrar i, progressivament assimilar 
nombroses poblacions immigrades: polonesos, italians i espanyols. Era quan els anomenats Aparells 
Ideològics d’Estat (AIE), és a dir, l’escola, l’exèrcit, els sindicats, etc. (Cf. Louis Althusser, 1970) 
funcionaven a ple rendiment. A continuació, a partir dels anys 70 i 80, amb les crisis petrolieres, 
l’assimilació començava a grinyolar i la integració esdevenia un objectiu més modest i més tolerant, 
respectuós dels orígens. Per contra, es pot dir que només el multiculturalisme era difícil d’admetre i 
practicar a les esferes oficials  franceses. Però la societat civil francesa, en el seu conjunt, hi arribava 
perfectament, perquè vivia els contactes culturals i ètnics, com els humoristes i els cantants.  
 
En el debat típicament franco-francès, sobre la integració o l’assimilació, és evident que tant 
l’extrema-dreta com la dreta tradicional, són partidaris de l’assimilació pura i molt dura. 
L’adquisició de la nacionalitat, l’única possibilitat per esdevenir francès, és un recorregut 
inaccessible a la gran majoria de candidats que han de saber no només parlar francès sinó també 
recitar uns fonaments culturals que molts francesos ignoren. Com si fos possible oblidar-se dels 
seus orígens. Pel que fa al dilema populista del FN: assimilació o expulsió, sembla més fàcil de 
proclamar que no pas de realitzar, fins i tot per un FN al poder. 
 

 
2.4- L’autoritarisme i el carisma del líder 
 

D’ençà del general De Gaulle, la tradició de la dreta francesa és cesarista i plebiscitària, cultiva el 
culte del cap d’estat. Però l’extrema-dreta va encara més lluny puix que, al culte del cap, hi afegeix 
el nepotisme familiar. La família Le Pen no solament va resistir tots els atacs polítics interns, sinó 
que ara ha aconseguit associar tres generacions Le Pen a la direcció del partit. La saga política 
sembla una novel·la escrita sobre mesura que apassiona una part dels francesos. La politòloga 
Annie Collovald (2003) pensa que: “Si a vegades la mobilització del FN s'efectua sobre propostes 
nacionalistes, xenòfobes o racistes, (…) amb la forma "preferència nacional", "França per als 
francesos", aquesta dimensió minva darrere la singularitat dels lligams que uneixen el líder als seus 
adeptes. Aquesta característica, prové del carisma del líder, i serveix per explicar l'admiració 
ingènua o subjugada de les capes socials populars per unes tesis contràries als ideals democràtics, 
portant-les a cometre l'impensable i l'irreparable: votar a favor del FN i jugar contra la 
democràcia ».  
 
Annie Collovald pensa que encara hi ha grups populars prou desinformats i ingenus, impermeables 
a la democràcia que afavoreixen l’emergència del FN; no precisa si es tracta de grups provinents de 
la ruralitat. Ella dóna més importància a la figura d’un cap carismàtic que, en efecte, correspon a 
una llarga tradició francesa, vehiculada potser pels cursos d’història d’una tradició napoleònica i 
republicana de la III República (oposada a la concepció històrica de Fernand Braudel (1986), sobre 
el rol dels pobles i de les societats).  



 
 
 

 
2.5- L’antisemitisme i l’anti-islamisme del Front National 

Hi ha una certa continuïtat i una coherència perfecta entre l’antisemitisme del pare Jean-Louis Le 
Pen i l’anti-islamisme de la filla, Marine Le Pen; a més, és cert que els musulmans són, també ells, 
semites. El representant del Centre Culturel Arabe de Bruxelles, Ali Khedher, afirma:”Nosaltres som 
semites. No hem inventat la paraula però sabem el que significa. Aquells que parlen hebreu, àrab, 
siríac, són semites». Encara que la llengua no sigui l’únic tret definitori dels semites, però sí una de 
les primeres característiques definida pels lingüistes. Tanmateix aquesta categoria no permet 
d'establir lligams antropològics precisos entre aquests pobles de l’Orient mitjà, perquè poden variar 
en el temps i en l’espai mitjançant modalitats d’aculturació entre aquests diferents pobles.  

Segons Jean-Pierre Dacheux i el responsable de la Lliga des Drets Humans, Jean-Claude Vitran 
(2011): « A França, el FN reuneix en una mateixa contestació rabiosa, en un mateix racisme, jueus i 
àrabs. Com durant els anys 1930, estimulat per la crisi econòmica i social, el rebuig de l’altre, ahir el 
jueu, avui l’àrab sense oblidar els negres, la França de la boina i la ‘baguette’, reclosa en ella 
mateixa, erigint barreres a tot arreu, fins i tot en el pensament polític, que necessita carregar el 
mort a tots els bocs expiatoris, responsables de tots nostres fracassos. És un obstacle permanent per 
a la pau social i internacional, per a l’acceptació de la realitat humana, per a la realitat planetària, i 
els militants del FN només senten odi per als «cosmopolites». No és un atzar si a Alsàcia hi ha hagut 
tombes profanades, incendis criminals signats, que han afectat símbols jueus o musulmans. Tampoc 
és un atzar que persones que freqüenten sinagogues i mesquites hagin estat atacades. Creus 
gammades han estat pintades sobre els edificis religiosos freqüentats per jueus o àrabs (…). Hi ha un 
racisme àrab antijueu i un racisme jueu antiàrab i no únicament un racisme anti-jueu i anti-àrab, 
per part dels nacionalistes europeus. La nostra responsabilitat, a França, és de contribuir a eliminar 
els fonaments del racisme, i especialment l’anti-judaisme i l’anti-islamisme, aquests dos 
antisemitismes. La solidaritat amb els tunisians i els egipcis, de final del 2011, va donar-nos-en una 
bona ocasió. Pel que fa als jueus (…), han contribuït tant al pensament humà, llur experiència de la 
història és tan llarga que són, en principi, un dels pobles millor preparats per conviure amb d’altres 
pobles. Per la seva banda, els musulmans, que no són tots àrabs, ja no poden suportar l’amalgama 
que es fa generalment amb uns sectaris, ignorants i violents, que s’anomenen islamistes o 
integristes!  

Una requisitòria que sembla bastant pertinent. 

 
2.6- La ruralitat i el vot Front National 

D’ençà d’uns deu anys el vot Front National progressa a les zones rurals allunyades de les grans 
ciutats i és una tendència profunda de la societat francesa. El context de crisi política i social pot 
explicar aquest vot frontista. Als petits municipis de certs departaments rurals que van votar FN, el 
rol de la transformació de les tradicions socials sembla decisiu. Els articles dels diaris regionals 
donen altres explicacions: el fantasma de la seguretat, atur, al·lèrgia fiscal, tradició electoral 
conservadora, etc., però cap d’aquests criteris no permet d’explicar les causes d’aquest vot. Caldria 
també tenir en compte el baix nivell cultural i polític de les poblacions rurals, la feblesa econòmica i 
la precarietat. Així, es podria entendre molt millor les actituds xenòfobes de certes zones rurals que 
condueixen al vot FN. Si mirem de més a prop ens adonem que la diferència entre el món rural i el 



 
 
 

món urbà desapareix, perquè el caràcter popular és comú als dos universos socials. Això explicaria 
també el vot dels habitants periurbans, i de la nova categoria social que és el « precariat ».  

Per als politòlegs E. Pierru i S. Vignon (2008) «més enllà de l’adscripció social, la comprensió dels 
èxits electorals del FN a les zones rurals no pot fer-se sense un estudi de les configuracions socials i 
territorials en les quals aquests vots « extrems » s’expressen, més enllà de les facilitats de 
l’explicació de les actituds « tancades » de les classes populars rurals. És sobretot en la 
desestructuració de les relacions socials i la crisi de les sociabilitats populars que resideix la clau 
essencial dels resultats electorals del FN ».  

Desestructuració general de les classes populars tradicionals, rebaixades cap al «precariat». 

2.7- La crítica de les elits i dels intel·lectuals del FN  
 

En la crítica que el FN fa de les elits, ens podem demanar si es tracta d’un complex o bé d’una 
posició teòrica clarament assumida ? El futur ho dirà, perquè un partit, sigui el que sigui, necessita 
dirigents o elits. Si entenem per elits, dirigents més o menys naturals, que arriben a la direcció de 
l’organització. Històricament, fins i tot els partits obrers posseeixen i han segregat unes elits 
obreres qualificades. I cada partit manté igualment una relació més o menys privilegiada amb unes 
elits intel·lectuals. Així, els partits d’esquerra a França han mantingut unes relacions estretes i 
sovint intenses amb els cercles intel·lectuals. Per contra, la dreta francesa n’ha tingut més amb els 
àmbits econòmics, els “milieux d’affaires”, que il·lustra l’expressió, “être dans les affaires” (de 
l’Estat, s’entén). Pel que fa al FN, i a la seva relació amb els intel·lectuals, és evident que la seva 
crítica de les elits, no els atrau gaire. No obstant, si l’únic “énarque” (persona formada a l’ENA: 
Haute École d’Administration d’on surten els alts funcionaris de l’Estat francès) del FN, Florian 
Philippot, és vice-president del FN, no és per la perspicàcia de les seves anàlisis, sinó pel títol de la 
seva formació que ell aporta a una direcció del FN que n’està ben mancada. És evident que hi ha 
certs intel·lectuals i polemistes de cares agres (de Houellebecq a Zemmour, passant per Elisabeth 
Lévy i Alain Finkielkraut) que aporten molta aigua al molí del FN. Es pot pensar que el discurs anti-
elit del FN serà benèfic? Però, no és tan segur. És notori que els grans intel·lectuals ja no influencien 
l’opinió pública, com durant els anys 70. Actualment, l’opinió es focalitza molt més en els shows 
televisius, en els quals es confonen escriptors, intel·lectuals, universitaris i periodistes. En el món 
intel·lectual actual existeix encara a França certes personalitats que, per llur capacitat de reflexió, 
poden aportar i aporten arguments de manera pedagògica i coherent en els debats públics, sobre la 
crisi econòmica, l’euro i la Unió Europea, la nació i la identitat nacional, la integració i el 
multiculturalisme, l’islam i la immigració.  

 
 
2.8- L’anti-europeisme del FN i l’aliança amb Putin 
 

Aquest és un altre tema sobre el qual la posició del FN és claríssima: està en contra de la Unió 
Europea (UE), encara que, a causa o gràcies a això, 24 diputats del FN (el primer grup en nombre de 
diputats francesos) són al Parlament d’Estrasburg. Pretenen dinamitar la UE des de l’interior? 
Caldria preguntar-ho als diputats europeus dels altres grups polítics de dreta com de l’esquerra, 
que els freqüenten a les diferents comissions parlamentàries. I llur opinió és categòrica, diuen que 
ja no poden treballar com abans, amb tota serenitat, perquè la presència i l’actitud agressiva i 
provocadora dels diputats dels grups d’extrema-dreta europea els paralitza i els impedeix de 
treballar normalment. La presidència del Parlament europeu n’és conscient i ha establert uns 



 
 
 

controls, especialment financers, per verificar l’atribució de les assignacions atribuïdes als diputats. 
Un recurs del Parlament europeu és obert actualment contra un cert nombre de diputats del FN. 
L’oposició de l’extrema dreta a la política europea es manifesta en gairebé tots els àmbits i, en 
particular, el de la política europea a propòsit de la Rússia de Putin. La guerra a l’est d’Ucraïna n’és 
la il·lustració. El FN aprova la intervenció dels tancs russos al Donbass, mentre la UE dóna suport al 
govern de Kíev, que desitja adherir-se a la UE. El març de 2015, representants d'uns deu partits de 
l'extrema dreta europea van reunir-se a Rússia defensant els valors tradicionals i criticant les 
sancions contra Moscou a propòsit de la crisi ucraïnesa, van sostenir les posicions de Putin. Marine 
Le Pen admira el nacionalisme imperial i ortodox de Putin i la seva “fermesa” en front als mitjans de 
comunicació. És per a ella una raó suficient per preferir el finançament del FN per banques russes 
més que no pas banques, encara que siguin ben franceses. El més greu i perillós és que l’estratègia 
de Rússia consisteix en utilitzar, especialment el FN, com a cavall de Troia a l’interior de la Unió 
Europea a fi de sabotejar o, al menys de frenar, la seva política de consolidació de les relacions amb 
els països de la seva antiga àrea d’influència (Polònia, Països Bàltics, etc.). Tot sembla recordar la 
situació de la guerra freda però, actualment, amb els fronts invertits. 

 
 
III- ELS TRIPIJOCS DEL FRONT NATIONAL 
 

Els tripijocs, provocacions, malabarismes i escàndols del Front National eren fins ara sobretot 
verbals, però comencen a ser materials, i són difosos a les xarxes socials. Els periodistes en fan 
sovint un recull suculent, però l’essencial es refereix a provocacions ideològiques, polítiques, 
financeres i, en definitiva, morals. 

 
 
3.1- Els escàndols financers del GUD 

El GUD (Groupe Union Défense) és un organisme estudiantil d’extrema dreta creat després del 1968 
a la Facultat de Dret de París. Inicialment, la ideologia del GUD se situava en la continuïtat del 
Moviment Occident, que predicava un nacionalisme francès radical. A partir dels anys 1970, el GUD 
seguia les orientacions dels moviments d’extrema dreta com Ordre Nouveau, Faire Front, Parti des 
Forces Nouvelles. El GUD es va especialitzar molt de pressa en l'activisme anti-esquerrà amb una 
acció sindical musculada, centrada en el servei d’ordre del FN, gràcies a un grup de skinheads (els 
Sharp, Skinheads against racial prejudice). Un dels antics presidents del GUD, Frédéric Chatillon, és 
un amic de Marine Le Pen; van estudiar junts al Centre universitari Assas de la Facultat de Dret de 
París. Chatillon és ara director de l'agència Riwal, i prestador de serveis al FN. És un dels consellers 
de comunicació de Marine Le Pen. L'empresa Riwal lliura els cartells i les octavetes als candidats 
frontistes (que han estat obligats d’endeutar-se) pel micro-partit "Jeanne" que, de fet, és una closca 
totalment buida, creada el 2010, per alguns col·laboradors de Marine Le Pen, per cobrir certes 
operacions financeres. Però, a l’abril de 2015, «la societat Riwal va ser acusada de finançament 
il·legal de partit polític i estafa, Olivier Duguet (ex-tresorer de Jeanne) és també acusat de 
complicitat d'estafa i de finançament il·legal», segons l'agència AFP. Comencen els « afers » del FN 
a Europa i ara a França.  

 
 
 
 



 
 
 
3.2- L’estratègia enverinada de l’extrema dreta europea  

El fenomen del reforçament del Front National a França no és un cas aïllat a Europa.  Existeix una 
miríade de grups d’extrema dreta, alguns més importants que d’altres en funció del context polític 
de cada país. Però únicament a França el FN resulta ser, aquests darrers anys, el primer partit des 
del punt de vista electoral (és més que paradoxal que això passi al país dels drets de l’Home!). 
Aprofitant l’onada d'eurofòbia general, és a dir, del rebuig de la immigració i del refús de la pretesa 
"islamització", l'extrema dreta europea escull la via de la normalització política i de l’anomenada 
«desdiabolització» (terme francès que significa que ja no són com el diable). Així, Marine Le Pen vol 
prendre distància amb els freqüents exabruptes del seu pare, i els altres partits populistes i 
sobiranistes de la UE multipliquen els esforços per esdevenir més respectables. Ja sigui al Regne 
Unit, a Suècia o a Hongria, l'objectiu és evitar les acusacions de racisme i d'antisemitisme, per 
figurar en el joc polític parlamentari tradicional i poder, així un dia, accedir al poder en llurs països 
respectius.  

El canvi d’orientació ideològica de les dretes és, sens dubte, una de les qüestions actuals i candents 
d’Europa. Segons Le Monde Diplomatique, de març de 2014, «un dels fenòmens majors dels 
anys 2010, és que la dreta tradicional té cada vegada menys reticències a acceptar com a associats 
formacions radicals tals com la Lega Nord italiana, l’UDC suïssa, el FPÖ austríac, la Lliga de les 
Famílies Poloneses, el Partit de la Gran Romania, el Partit Nacional Eslovac, i ara el Partit del 
Progrés Noruec. A França, l’osmosi creixent entre l’electorat del FN i el de la UMP (ara, Els 
Republicans de Sarkozy) demostra cada vegada més que el model de les dretes franceses, de 
l’historiador René Rémond (1982), és a dir, la dreta contrarevolucionària, la dreta liberal i la dreta 
plebiscitària (la de l’home providencial), és obsolet. Existeix una confluència entre totes aquestes 
dretes? Una, nacional-republicana, una síntesi entre la dreta plebiscitària i l’extrema dreta frontista 
(Sarkozy i Marine Le Pen). L’altra dreta, seria més centrista, federalista, pro-europea i socialment 
liberal (prefigurada per Alain Juppé, batlle de Bordeus i el bearnès del Modem, François Bayrou).  

A Europa, la lluita pel poder de totes aquestes dretes radicals conflueix progressivament vers els 
mateixos temes: Estat-nació contra govern europeu; un poble i una nació, contra una societat 
oberta i multicultural; lògica dels mercats i dels guanys, contra la prioritat a la comunitat nacional. 
Quant a l’esquerra europea, caldrà que, en primer lloc, analitzi i entengui les mutacions del seu 
adversari, abans de pensar en triomfar de nou a les urnes. 

Conclusió:  
 

El sociòleg Michel Wieviorka escriu a la conclusió del seu llibre «Six idées fausses à propos du FN» 
(“Sis idees falses sobre el FN”) de 2004: «El FN no és un partit feixista, o neonazi, però els seus èxits 
amplien l’espai de l’odi racista, islamòfob, xenòfob i antisemita, i poden ser percebuts com una 
incitació per als actes de violència portats per aquest mateix odi. Cal doncs combatre el FN en el 
registre moral, cultural i ètic». Per la seva banda, el filòsof Jean-Vincent Holeindre (2014) escriu :«El 
nacional-populisme de Marine Le Pen se situa igualment sobre l’esfera cultural, ja que l’objectiu del 
FN és demostrar que França es troba en una situació d’inseguretat cultural. El franc ja va ser 
destruït per l’euro, explica Marine Le Pen. Ara prediu que els campanars i els cafès desapareixeran 
darrere les mesquites i els fast-foods halal. En aquest punt, el FN reprodueix el discurs dels partits 
neopopulistes com la «Union Démocratique du Centre» de Suïssa, que denunciava la construcció de 
minarets. Pel FN, no es tracta únicament d’acusar els immigrats de tots els mals, sinó de dir que la 
religió musulmana posa en perill la identitat de França. Aquesta evolució del discurs del FN 



 
 
 

acompanya l’emergència, al conjunt dels països europeus, d’una nova divergència entre els 
partidaris de « l’obertura » i aquells que preconitzen el « tancament ». Aquesta oposició complica la 
visió clàssica entre la dreta i l’esquerra. Després d’haver prosperat arran de la crisi econòmica i la 
feblesa social, el FN pretén ara conquerir els electors situant-se en el terreny cultural». Edgar Morin 
(2015) prediu a L’OBS, de maig de 2015: «Ens trobem en una època de regressió i de confusió, en la 
qual sembla que caminem vers l’abisme, no vull ser catastrofista, perquè sé que existeixen, aquí i 
allà, reaccions sanes i esperançadores». 

Com acabem de notar bastants intel·lectuals francesos de prestigi continuen reflexionant 
seriosament sobre les causes profundes del «mal français», és a dir, la irresistible/resistible 
ascensió de Marine Le Pen i del Front National. Hem transcrit extractes de les idees de certs 
responsables del FN i, en oposició, respostes dels seus nombrosos adversaris. Cadascú en traurà les 
lliçons pertinents per al futur.  
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