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Objectius 
 
En els darrers trenta anys, des del final de la Guerra Freda i sobretot amb el 

començament de la Gran Recessió de 2008, ha tingut lloc un repunt de la ultradreta i el 

nacionalisme radical, que moltes vegades han volgut marcar distàncies amb els models 

del passat. Aquest curs oferirà, per una banda, una visió i propostes interpretatives de 

caire general sobre aquest procés i, per una altra, un seguit de mirades a diversos casos 

nacionals, tot proporcionant, en conjunt, eines i elements per identificar les noves 

formes i variants del fenomen estudiat. 

 

 

 



Programa  
 
(Sessions matinals amb inici a les 9:30.) 

 
 
DILLUNS 1  

En l’era del postfeixisme. Tipificació de les noves i velles modalitats 
d'ultradreta. Francisco Veiga (Universitat Autònoma de Barcelona) 

L’herència del franquisme. Mite i realitat. Carme Molinero (Universitat 
Autònoma de Barcelona) 

 

DIMARTS 2: 

Models de l’Est. La influència de la ultradreta sorgida del col·lapse 
del bloc soviètic a Europa occidental. Francisco Veiga (Universitat 
Autònoma de Barcelona) 

El llenguatge de la dreta a Twitter. Barbara De Cock (Université 
Catholique de Louvain)   

 

DIMECRES 3: 

La postveritat i l’Alt Right: comunicació i cultura política a la nova 
extrema dreta nordamericana. Marcos Reguera (Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea) 

Espanya i Catalunya: de la vella a la nova ultradreta. Xavier Casals 
(Universitat Ramon Llull) 

 

DIJOUS 4: 

Evolució i canvi en el Front Nacional francès. Ferran Gallego 
(Universitat Autònoma de Barcelona) 

Itàlia: Del neopopulisme a la nova ultradreta. Steven Forti (Universitat 
Autònoma de Barcelona) 

 

DIVENDRES 5: 

L’extrema dreta grega: què té i què no té de nou. Juan Carmona Zabala 
(Vienna University of Economics and Business) 
 

Rússia: figures, partits i tendències de la ultradreta des dels anys 
noranta. Ángel Ferrero (periodista) 
 



 

Durada 
20 hores 

 
Matriculació (places limitades a l’aforament de la sala) 
Mitjançant l’enllaç: https://forms.gle/M9hrzjSCHroCYFvS6  
Data límit: 13 de juny de 2019 
 
 
Preu de la matrícula: 70 euros  
 
 
Es lliurarà als participants un certificat d’assistència de 20 hores emès per la 
UAB, amb plena validesa oficial 
 
 
Coordinació  
Francisco Veiga (CEDID-UAB) 
 
 
 
 

Les sessions tindran lloc a la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis 
Autonòmics i Locals, Gran Via de les Corts Catalanes, 491, 08015 

Barcelona. Metros Rocafort (L1) i Urgell (L1) 
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