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Resum 

Estat Islàmic, una variant del feixisme al segle XXI: es tracta d’una anàlisi comparant dos 

moviments i establint semblances entre ells: Estat Islàmic i els Feixismes. En aquest 

treball es tractarà d’estudiar els aspectes estructurals dels diversos feixismes establerts al 

segle XX, els neo-feixismes actuals i moviments d’extrema dreta. També es tractarà 

d’analitzar l’organització, mètodes i desenvolupament intern i extern d’Estat Islàmic 

actualment. Finalment el resultat del treball es veurà en unes conclusions on es compararà 

tots aquests moviments tenint en compte els diversos elements estudiats i posant-los en 

comú. Són decisives les semblances que existeixen entre Estat Islàmic i els feixismes per 

així poder trobar una solució viable i possible a llarg termini sobre el conflicte actual de 

l’Estat Islàmic.  

Paraules clau 

Estat Islàmic, Feixisme, gihadisme, violència política, religió, canvis estructurals, 

pragmatisme polític, incidència social, Califa, Führer, fonamentalisme islàmic, poder i 

estructura d’Estat, sentiments d’inseguretat i por, acceptació social dels règims. 

Abstract 

Islamic State: a ramification of fascism in the 21st century. The analysis of the present 

study consists of comparing two movements and establishing similarities between them: 

the Islamic State and Fascisms. This study intends to examine the structural aspects of 

diverse fascisms (established throughout the 20th century), current neo-fascisms and 

extreme right movements. Furthermore, this paper aspires to analyse the organization, 

methods and an internal and external development of the contemporary Islamic State. 

Finally, through this analysis, the main purposes of this study are, at first, to make a 

comparison of the two movements by taking into account the elements examined and 

putting them into context and, at second to seek a possible long-term solution with regards 

to the current conflict of the Islamic State by considering the decisive similarities between 

the Islamic State and Fascisms of the 20th century.  

Keywords 

Islamic State, Fascism, jihadism, politic violence, religion, structural changes, politic 

pragmatism, social impact, Caliph, Führer, Islamic fundamentalism, power and state 

structure, feelings of insecurity and fear, social acceptance of regimes.  
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1.- Introducció 

En aquest treball tractaré de comparar dos sistemes diferents com són els Feixismes al 

llarg del segle XX, els moviments feixistes del segle XXI i Estat Islàmic, juntament amb 

la influència que han suscitat.  

El treball es basa en realitzar un Estat de la Qüestió on s’analitzen els Feixismes i Estat 

Islàmic. Aquesta anàlisi tindrà en compte diferents autors de la historiografia actual que 

han investigat sobre els diversos temes que es tractaran en aquest treball.  

S’ha de tenir en compte que en cap moment s’ha de veure aquest treball de final de grau 

com un treball exclusiu dels diferents  feixismes del segle XX, com són els casos 

d’Alemanya, Espanya o Itàlia. Tampoc es tractarà només de comprendre els moviments 

feixistes i d’extrema dreta inserits dins de les democràcies actuals, com és el cas d’Alba 

Daurada a Grècia o Front Nacional de França. Ni tan sols s’estudiarà únicament 

l’estructura, el funcionament o el desenvolupament d’Estat Islàmic.  

Es tracta d’una anàlisi que versa sobre tots aquests temes i que té com a objectiu arribar 

a unes conclusions ben definides: comparar dos moviments, el feixisme i el 

fonamentalisme islàmic plasmat en la realitat tangible d’ISIS. Aquests dos moviments 

poden semblar diferents en la superfície però es tracta d’esbrinar si tenen o no semblances 

a nivell intern.  

Per tant aquest treball pretén arribar a assolir l’objectiu de la forma més crítica possible 

per poder crear tota una miríada de perspectives plasmades en les conclusions d’aquest 

treball. Només amb una anàlisi exhaustiva i una comparació profunda de tots dos 

moviments podrem establir paral·lelismes en la forma d’originar-se, organitzar-se i actuar 

que tenen i per tant, el camí per explorar futures solucions al conflicte generacional del 

fonamentalisme islàmic, estarà una mica més a prop. 
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2.- Feixisme, un procés d’assimilació social al segle XX. Es repeteix al segle XXI? 

Per poder analitzar amb detall aspectes tan transcendentals com l’aparició d’Estat Islàmic 

a l’actualitat, ens hem de remuntar a l’ascens del feixisme i les causes que van 

desenvolupar aquest moviment per tota Europa. Només així podrà comprendre’s les 

conseqüències, els engranatges que es van moure des del principi, que van comportar la 

Segona Guerra Mundial.  

És per això que, d’aquesta manera, si es contextualitza el període d’Entreguerres 

juntament amb el posterior feixisme, podrem entendre molt millor, mitjançant una 

comparació d’èpoques, causes i mètodes, com i perquè Estat Islàmic s’ha creat i 

desenvolupat en la forma que ho ha fet en l’actualitat. 

Està clar que els efectes provocats pel Tractat de Versalles  i les conseqüències, en 

general, de la Primera Guerra Mundial, van afavorir en gran mesura que aparegués el 

feixisme en la seva etapa més primigènia i que, en l’època d’entreguerres, s’anés 

consolidant paulatinament. S’ha de tenir en compte que la influència dels feixismes va 

ser progressiva, es va incrementar al llarg del temps i la caiguda del liberalisme durant 

aquesta època d’entreguerres va ser propiciat exclusivament per les dretes europees. 

Segons Hobsbawm “en los veinte años de retroceso del liberalismo ni un solo régimen 

democrático-liberal fue desalojado del poder desde la izquierda. El peligro procedía 

exclusivamente de la derecha, una derecha que no sólo era una amenaza para el gobierno 

constitucional y representativo, sino una amenaza ideológica para la civilización liberal 

como tal, y un movimiento de posible alcance mundial, para el cual la etiqueta de 

«fascismo», aunque adecuada, resulta insuficiente1. 

                                                           
1 HOBSBAWM. E., Historia del Siglo XX, Editorial Crítica, Buenos Aires, 1998. Pàg. 119. 
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El que hem de determinar és la influència de la dreta en aquest moment d’entreguerres ja 

que, si bé la dreta en sí mateixa engloba diferències, comparteixen mateixos objectius, ja 

siguin immediats (assegurar-se de controlar la població de manera coercitiva, mitjançant 

el suport d’exèrcit o policia) o llarg termini (anticomunisme com a bandera per evitar 

revolucions com la de 1917 a Rússia, fent servir, com a mitjà, aquest control coercitiu). 

La prova d’aquestes diferències però mateixos objectius està en que “Los autoritarios o 

conservadores de viejo cuño (…) carecían de una ideología concreta, más allá del 

anticomunismo y de los prejuicios tradicionales de su clase. Si se encontraron en la 

posición de aliados de la Alemania de Hitler y de los movimientos fascistas en sus propios 

países, fue sólo porque en la coyuntura de entreguerras la alianza «natural» era la de 

todos los sectores de la derecha”2. 

Les conseqüències de la Primera Guerra Mundial també es fan palpables en el cas 

alemany, ja que realment va suposar un cop moral terrible, que marcaria els 

esdeveniments posteriors i que, Hitler aprofitaria al seu favor per esperonar a les masses: 

“A los alemanes les había conmovido profundamente la derrota de 1918. El impacto 

emotivo fue mucho más fuerte porque las autoridades alemanas habían estado 

pregonando la victoria hasta sólo unas semanas antes (…) hizo que se estremeciera la 

confianza y el orgullo nacionales”3. 

Realment el que mostra Paxton són  unes conseqüències de la Primera Guerra Mundial 

molt profundes, arrelades enormement en la societat que resta marcada pel conflicte a tots 

els nivells. Era un camp de cultiu a punt perquè es tornés a repetir un altre conflicte similar 

i perquè arrelés tant profundament el feixisme en un sector ampli de la població que havia 

sofert massa per la Primera Guerra Mundial: “El conflicto bélico, más que crear el 

                                                           
2 HOBSBAWM. E., Historia del Siglo XX, Editorial Crítica, Buenos Aires, 1998. Pàg. 120. 
3 PAXTON, R.O., Anatomía del Fascismo, Ediciones Península, Barcelona, 2005. Pàg. 38. 
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fascismo, le brindó amplias oportunidades culturales, sociales y políticas. Culturalmente, 

la guerra desacreditó las visiones optimistas y progresistas del futuro (…). Socialmente, 

generó ejércitos de veteranos inquietos [juntament amb el seu radi d’influència, com pot 

ser el familiar o social més immediat] que buscaban medios para expresar su cólera y su 

decepción sin tener en cuenta una moralidad o unas leyes anticuadas. Políticamente, 

generó tensiones económicas y sociales que excedían la capacidad de las instituciones 

existentes (…) para superarlas (…). La experiencia de la Primera Guerra Mundial fue la 

condición más decisiva del fascismo”4. 

A més, seguint les paraules de Paxton, Richard Vinen té una teoria similar, al relacionar 

als veterans, desencisats per la derrota i per les poques oportunitats d’integrar-se dins de 

la societat com un dels elements que jugaria a favor del feixisme. És una peça important 

que es va repetint en el temps, a cada guerra, a cada conflicte, hi ha un sector que, afectat 

per això, no pot tornar a formar part de la societat com a element útil i es rebel·la, formant, 

en el cas de l’Europa d’entreguerres, grups de veterans, de dretes o d’esquerres o futurs 

polítics demòcrates: “la experiencia en el frente no generó un pensamiento político único 

(…), varios grupos de veteranos se enfrentaran entre sí. En Italia, los fascistas de 

Mussolini se enfrentaron a diversos grupos de ex combatientes de izquierdas formados 

específicamente para combatir al fascismo”5. 

El context de post-guerra està clar que va propiciar que el feixisme aflorés i es consolidés 

enmig d’una Europa devastada i políticament caòtica, aprofitant la situació per captar 

simpaties polítiques des de totes les classes socials, sobretot les que havien sigut més 

castigades pel desencís de la Gran Guerra: “Ningún bando consiguió un éxito completo. 

                                                           
4 PAXTON, R.O., Anatomía del Fascismo, Ediciones Península, Barcelona, 2005.  Pàgs. 39-40. 
5 VINEN, R., Europa en fragmentos. Historia del viejo continente en el siglo XX, Ediciones Península, 
Barcelona, 2002. Pàg. 109. 
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El proyecto de Lenin quedó contenido a finales de 1919 dentro de Rusia (…). En vez de 

un mundo de nacionalidades satisfechas o de potencias dominantes, los tratados de paz 

crearon un mundo dividido entre las potencias victoriosas y sus estados clientes, 

artificialmente ampliados mediante la inclusión de otras minorías nacionales (…) y 

estados vencidos con ánimo de venganza. Europa, desgajada en un wilsonianismo 

deformado y un leninismo incompleto, bullía después de 1919 perturbada por conflictos 

territoriales y de clase sin resolver”6. 

Un dels referents del feixisme ha sigut Nietzsche. Tanmateix, Paxton aclareix el fet que, 

si bé es cert que promulgava la decadència humana, en un món on Déu no existia, on 

només un “Superhome” era capaç de sortir-se’n, també ridiculitzava el nacionalisme i 

l’antisemitisme, dient que l’home ha d’estar per damunt de tot això per obtenir la llibertat. 

Es pot extreure que feixistes intel·ligents poguessin extreure el que fos necessari pel seu 

discurs i eliminar i censurar la resta que no interessava, per legitimar filosòficament el 

seu discurs. Tot i això, Paxton també explica el fet que: “Los críticos intelectuales y 

culturales a los que se considera a veces los creadores del fascismo fueron en realidad 

más bien los creadores del espacio que más directamente explican la debilidad de los 

rivales del fascismo, el liberalismo burgués en ascenso y el poderoso socialismo 

reformista (…). Eran necesarias actuaciones y elecciones concretas entre alternativas 

para que el fascismo pudiese surgir, explotar esa debilidad y ocupar esos espacios”7. 

És per això que el feixisme intenta aglutinar a les masses, independentment de les seves 

conviccions polítiques, ja que influencia a simpatitzants tant socialistes com 

conservadors, en una nova forma de guanyar força política debilitant a la competència al 

mateix temps, en uns temps on cap de les dues opcions tradicionals havien sabut sortir-

                                                           
6 PAXTON, R.O., Anatomía del Fascismo, Ediciones Península, Barcelona, 2005. Pàg. 43. 
7 (Ídem). Pàg. 52. 
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se’n. És, de fet, una característica que podem trobar encara avui en dia en la política actual 

dels partits d’ultra-dreta europeus. De fet si ens centrem en el feixisme com un moviment 

de masses pròpiament dit, Roger Bourderon diu que: “se trataba de implantarse 

perfectamente en la sociedad, no sólo reclutando miembros, sino atrayendo al mayor 

número posible de simpatizantes adscritos, al menos superficialmente, a los conceptos 

fundamentales, de forma que pudieran convertirse (…) en sus difusores; esto implica que 

se conciba el movimiento como un  movimiento de masas”8. 

També s’ha de tenir en compte que al igual que amb Nietzsche, els ideòlegs del feixisme 

van aprofitar allò que van voler, adaptant-se a les circumstàncies de cada moment, 

defensant o oblidant alguns dels seus primers principis per guanyar influències o pactes 

polítics. A més el més important aquí, segons Paxton no és tant les arrels intel·lectuals i 

culturals del feixisme com: “las emociones y pasiones subterráneas. Lo que estaba 

adquiriendo forma era una nebulosa de actitudes, y ningún pensador llegó a unificar 

nunca un sistema filosófico para apoyar el fascismo (…), el fascismo se vincula más 

probablemente a una serie de «pasiones movilizadoras» que conforman la acción fascista 

que a una filosofía coherente y plenamente articulada. En el fondo es un nacionalismo 

apasionado y hay, aliada con él, una visión conspiratoria (…) de la historia como una 

batalla entre los campos del bien y del mal, entre lo puro y lo corrompido, en la que la 

comunidad o la nación de uno ha sido la víctima. (…), al pueblo elegido lo han debilitado 

los partido s políticos, las clases sociales, las minorías no asimilables, unos rentistas 

mimados y unos pensadores racionalistas que carecen del necesario sentido de la 

comunidad”9. 

                                                           
8 BOURDERON, R., Fascismo. Ideología y prácticas, Narcea S.A. de Ediciones, Madrid, 1979. Pàg. 149. 
9 PAXTON, R.O., Anatomía del Fascismo, Ediciones Península, Barcelona, 2005. Pàgs. 53-54. 
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Enzo Traverso s’ha referit al feixisme com “religió laica” en el sentit que crea i ordena 

tot un sistema de control que afecta a totes les capes de la societat amb els objectius del 

bé comú de la pàtria per davant dels individualismes, és a dir, del respecte de la propietat 

privada però sempre sotmesa als interessos nacionals, del monopoli total de la violència 

a nivell estatal, l’existència del partit únic com a mètode per esborrar el pluralisme o 

l’evocació d’un passat imperial, grandiloqüent que serveixi com a meta i obsessió futura. 

Així doncs, amalgama ja tot un conjunt d’elements on, al capdavant d’aquesta ideologia 

hi ha “Il Duce” o el “Führer” o el “Caudillo”: “El feixisme posava així les bases d’una 

“religió laica” moderna, capaç de mobilitzar les masses, celebrant la unitat mística 

d’una nació concebuda com una missió col·lectiva i com una ètica civil”10. 

Les bases del Feixisme, moltes de les quals es compartiran amb el modus operandi d’Estat 

Islàmic són les següents: 

- Sentiment de crisi, insuperable amb solucions tradicionals. 

- Pertinença i primacia del grup, el qual és més important que qualsevol dret, 

individual o universal. Subordinació total de l’individu envers el grup. 

- El grup és la víctima, legitimant qualsevol actuació, sense moral ni legalitat per 

lluitar contra els enemics, ja siguin interns o externs. 

- Por envers la decadència del grup pel que fa al liberalisme individualista o al 

socialisme. 

- Integració més estreta a una comunitat per esdevenir més pura mitjançant el 

consentiment o la violència si no és possible la primera opció. 

- Necessitat d’una autoritat de dirigents, un únic home capaç de concentrar i dirigir 

al grup cap al seu destí. 

                                                           
10 TRAVERSO, E., El totalitarisme. Història d’un debat, Universitat de València, València, 2002. Pàg. 56. 
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- Superioritat del Líder envers cap racionalitat abstracta i universal. 

- Atracció cap a la violència i la eficàcia de la voluntat quan aquestes es consagren 

a l’èxit del grup. (Aquí es pot afegir els diversos tipus de violència que utilitza el 

feixisme per arribar i consolidar el seu poder, tant dirigit a les organitzacions i 

militants obrers com a adversari a batre, com també utilitzar la violència 

sistemàticament com a mètode per aconseguir els objectius proposats per lluitar 

contra el moviment obrer. A més s’ha de tenir en compte que la violència feixista 

és provocadora, buscant l’excusa per utilitzar-la. S’ha de tenir en compte que la 

violència serveix també com a forma d’inculcar un “terrorisme” anti-marxista de 

cara a les masses. Roger Bourderon titlla aquest tipus de violència de “terrorista” 

per la voluntat d’infligir una por constant i permanent on ningú és lliure de 

sospites. Com diu el mateix autor: “En definitiva, la utilización de una violencia 

exacerbada bajo todas sus formas es algo inherente al fascismo, y la violencia, 

tanto si es persuasiva como si es punitiva, tiene un destinatario único: las masas 

asalariadas, minadas por el marxismo y un objetivo único: la reintegración de 

estas masas en el cuerpo social, gracias a su reunificación en el fascismo ”11) 

- Dret d’un poble elegit per dominar a altres sense límits de cap tipus. Aquest dret 

es decideix per la capacitat del grup a l’hora de triomfar en una lluita darwiniana 

(la llei del més fort). 

També s’ha de tenir en compte la perspectiva política europea, que va fer possible el 

feixisme, ja dins d’un procés de llarg termini començant a mitjans del segle XIX, amb un 

debilitament de les posicions conservadores tradicionals i també d’una esquerra que, 

segons Paxton tenia les següents característiques que van fer possible l’ascens del 

feixisme: “Las izquierdas democráticas y socialistas, aún unidas en 1848, tuvieron que 

                                                           
11 BOURDERON, R., Fascismo. Ideología y prácticas, Narcea S.A. de Ediciones, Madrid, 1979. Pàg. 202. 
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escindirse para que pudiera llegar a ser posible el fascismo. La izquierda tuvo que perder 

también su posición como recurso automática de todos los partidarios del cambio: los 

soñadores y los descontentos, tanto entre clase media como en la clase obrera. Así pues, 

el fascismo es inconcebible sin la presencia de una izquierda socialista madura y en 

expansión (…), haber tenido cierta participación el gobierno, y haber desilusionado así 

a una parte de su clientela intelectual y obrera tradicional”12.  

2.1.- Precedents 

El fet que la política es transformés, al final del segle XIX, concretament al 1880, amb la 

crisi econòmica també de rerefons, va fer que, al ampliar-se els sectors que podien votar, 

es transformessin també els discursos i, en general, tota la forma de fer política, ja que 

aquesta no quedava limitada a les classes altes i privilegiades sinó que entraven a formar 

part les classes mitjanes també (amb grans matisos ja que estava limitada als homes d’edat 

adulta, però tot i així era un gran pas important a tenir en compte): “las élites políticas se 

vieron obligadas en esa década a adaptarse a un cambio de la cultura política que 

debilitaba el respeto social que había producido durante mucho tiempo la elección casi 

automática de los representantes de la clase alta para el Parlamento [en el cas anglès], 

abriendo así el camino para que accediesen a la política estratos sociales más 

modestos”13.   

A més hem de tenir en compte els principis de la globalització comencen aleshores, a 

finals del segle XIX, amb grans moviments migratoris, i una facilitat enorme de transport 

de productes manufacturats, gràcies al ferrocarril, que va fer desaparèixer als artesans 

especialitzats que encara restaven, per tant: “la crisis económica de la década de 1880, 

                                                           
12 PAXTON, R.O., Anatomía del Fascismo, Ediciones Península, Barcelona, 2005. Pàgs. 56-57. 
13 (Ídem). Pàgs. 58-59. 
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que fue la primera depresión importante que se produjo en la era de la política de masas, 

benefició a la demagogia”14.  

És en aquesta dècada també quan comencen a sortir els primers moviments nacionalistes 

i populistes que s’aprofiten d’aquesta nova política de masses, com amb la figura francesa 

del General Boulanger, el qual va aprofitar aquesta nova política per fer-se un lloc amb 

el seu carisma per atreure a votants d’esquerra i de dreta, recolzant propostes radicals, tot 

i que la seva influència va ser gairebé efímera.  

A Alemanya també hi va haver-hi precedents, com el de Lueger, alcalde de Viena que va 

començar a utilitzar arguments antisemítics i xenòfobs, inspirador per Hitler 

posteriorment, així com altres polítics alemanys, que també van experimentar durant la 

dècada de 1880 amb l’antisemitisme, tanmateix, Paxton aclareix que: “Pero en Alemania 

los experimentos de política abiertamente antisemita fueron reduciéndose hasta la 

insignificancia a principios del siglo XX. Esos movimientos precursores demostraban 

que, aunque existían ya muchos elementos del fascismo posterior, las condiciones no 

estaban maduras para unificarlos y conseguir un número sustancial de seguidores”15.  

De fet, els primers precursors del feixisme podrien ser França però també Estats Units, 

amb la presència del Ku Klux Klan, el qual compartia moltes de les característiques del 

feixisme, com sentiment de pertinença de grup, la xenofòbia, les tècniques d’intimidació 

que utilitzaven o que la violència estava justificada per la importància del grup. A més, 

la visió d’un Sud derrotat després de la Guerra de Secessió és un mirall amb el que passarà 

després amb els moviments feixistes a l’Europa d’entreguerres: “No debería tener nada 

                                                           
14 PAXTON, R.O., Anatomía del Fascismo, Ediciones Península, Barcelona, 2005. Pàg. 59. 
15 (Ídem). Pàg. 61. 
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de sorprendente, en realidad , el que las democracias más precoces (Estados Unidos y 

Francia) fuesen las que generasen reacciones precoces contra la democracia”16. 

2.2.- Detonant econòmic 

S’ha de tenir molt en compte l’efecte dominó que va configurar la crisi econòmica a nivell 

mundial del crac del 29 com a espurna que feia esclatar tot un sistema, el liberalisme 

econòmic, que estava esgotant-se i ofegant-se en sí mateix a finals del segle XIX i 

principis del XX. Aquella crisi, efectiva a tots els nivells de la societat occidental va 

causar en gran part l’ascens i consolidació política del feixisme als països més afectats 

econòmicament a Europa. Tant a Alemanya, la gran afectada per la deflació ocasionada, 

en part pel crac però en gran mesura també per les condicions abusives del Tractat de 

Versalles, convertint el marc alemany en una moneda sense gairebé valor real, com també 

Itàlia, decebuda pel resultat de la Primera Guerra Mundial i el fet que els seus interessos 

sobre els límits històrics de la seva frontera del nord, a més a més d’una forta influència 

comunista i una por paral·lela d’aquells sectors més conservadors envers una revolució a 

l’estil de la Rússia de 1917, van permetre aquesta irrupció del feixisme en el país, de la 

mà de Mussolini. A Espanya aquesta por anticomunista també va tenir molt a veure, a 

més de que el govern republicà, clarament afí a les idees socialistes, anava en contra dels 

interessos de les classes més conservadores i tradicionals, que havien ostentat el poder i 

s’havien beneficiat d’una diferència cada cop més gran entre rics i pobres. Tanmateix, en 

paraules d’Eric Hobsbawm: “El fascismo desapareció junto con la crisis mundial que 

había permitido que surgiera, Nunca había sido, ni siquiera en teoría, un programa o un 

proyecto político universal”17. Per tant sembla lògic determinar que sense una crisi 

econòmica com la dels anys 30, sense precedents fins aleshores, fonamentés enormement 

                                                           
16 PAXTON, R.O., Anatomía del Fascismo, Ediciones Península, Barcelona, 2005. Pàg. 63. 
17 HOBSBAWM. E., Historia del Siglo XX, Editorial Crítica, Buenos Aires, 1998. Pàg. 180. 
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el sorgiment i consolidació dels feixismes en tota Europa, però sobretot en aquells països 

més castigats econòmicament, ja fos per la crisi provocada pel crac del 29, per la crisi de 

postguerra o per totes dues a l’hora. Si afegim a més els deutes de guerra impagables per 

ser senzillament venjatius, gentilesa del Tractat de Versalles, les condicions per la creació 

feixista a Alemanya cauen pel seu propi pes: “Por añadidura, el aspecto puramente 

financiero de la Depresión estaba muy exacerbado por el problema nunca resuelto de las 

deudas de Alemania con los aliados por indemnizaciones de guerra y por las deudas de 

los aliados con Estados Unidos”18. 

2.3.- Esferes d’influència dels feixismes 

No només són veterans de guerra ressentits sinó que va molt més enllà el radi d’acció dels 

feixismes que s’estaven consolidant després de la Primera Guerra Mundial. Els primers 

feixistes van ser sobretot joves, atrets per aquesta nova forma de fer política, allunyada 

de les velles posicions tradicionals, sinó relacionada més aviat al que Paxton descriu com 

“una fraternidad apasionada de esfuerzo y emoción (…) consiguieron materializar su 

pretensión declarada de unir a ciudadanos de todas las clases sociales”19.  

El feixisme, als seus inicis, també va atreure a població obrera, però s’ha de tenir en 

compte que, aquests eren més proclius al pensament socialista, per la facilitat i la tradició 

que ja estava desenvolupada i assentada a aquest col·lectiu. Si aquests treballadors 

estaven fora de la influència socialista aleshores sí que era més fàcil la seva implicació 

política dins del feixisme. Ajudava el fet que odiessin al socialisme. També eren 

influenciables tots aquells treballadors que estaven a l’atur i que el socialisme ignorava, 

ja que considerava més important aquells que sí tenien feina que els aturats (tot i que 

Paxton matisa que aquests es podien sentir més fàcilment comunistes). Les condicions 

                                                           
18 JACKSON. G., Civilización y barbarie en la Europa del siglo XX, Editorial Planeta, 1997. Pàg. 198. 
19 PAXTON, R.O., Anatomía del Fascismo, Ediciones Península, Barcelona, 2005. Pàg. 64. 
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locals també podien influir cap al feixisme si per exemple ja hi havia ressentiment contra 

la immigració jueva juntament amb la decepció dels partits polítics tradicionals que eren 

ineficaços: “Lo que les unía eran, después de todo, valores más que un perfil social: 

desprecio por la agotada política burguesa, oposición a la izquierda, nacionalismo 

ferviente y una tolerancia de la violencia cuando era necesaria”20. 

Paxton també parla de la importància sobre contextualitzar els períodes del feixisme, és 

a dir, no donar-li una excessiva importància als seus inicis, ja que “Centrarse 

primordialmente en el fascismo inicial nos encamina por varias rutas falsas. Sitúa a los 

intelectuales en el centro de una empresa en la que las decisiones importantes las 

tomaron hombres de acción que buscaban el poder (…) Además, (…) otorga una 

importancia engañosa a la retórica antiburguesa del primer fascismo y a su crítica del 

capitalismo”21. A més, Paxton matisa la importància dels feixismes en la seva etapa 

inicial, ja que pràcticament tots els països europeus, que eren els que seguien les noves 

directrius de la política de masses, sobretot després de la Primera Guerra Mundial, tenien 

moviments feixistes gestant-se. És per això que “Para entender el fascismo en su 

totalidad, tenemos que aplicar la misma energía al estudio de sus formas posteriores que 

al de las iniciales”22. S’ha de tenir en compte per això que els feixismes són moviments 

que sofreixen una evolució constant al llarg de les circumstàncies del segle XX, tant 

durant la seva gestació en el període d’entreguerres com durant la seva maduració i final 

després de la Segona Guerra Mundial (excepte per Espanya, que va saber-se adaptar i 

sobreviure gràcies a la Guerra Freda i el seu caràcter profundament anti-comunista, a més 

de la seva posició geo-estratègica per esdevenir la porta d’entrada i sortida del Mar 

                                                           
20 PAXTON, R.O., Anatomía del Fascismo, Ediciones Península, Barcelona, 2005. Pàg. 66. 
21 (Ídem). Pàg. 67. 
22 (Ídem). Pàg. 68. 
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Mediterrani, convertint-se en un ferm aliat d’Estats Units d’Amèrica en la seva lluita 

contra l’URSS). 

Tanmateix aquest apartat ens serveix per tenir com a fonaments la estructuració i la forma 

de ser dels feixismes clàssics durant el segle XX i s’ha de tenir en compte ja que, 

comparteixen molts aspectes, que s’aniran desenvolupant, amb l’Estat Islàmic i la seva 

forma d’organitzar-se tant com a sistema totalitari com d’assentament i conquesta del 

territori.   

2.4.- Casos particulars de feixisme 

Els països principals que van adoptar el feixisme com a model polític, social i econòmic 

van ser Espanya, Itàlia i Alemanya. S’ha de tenir en compte que tots tres comparteixen 

elements totalitaris que els identifiquen com a feixistes però també tenen les seves 

diferències intrínseques, del resultat d’adaptar el model feixista italià, d’on va sorgir, a 

Alemanya i a Espanya, amb idiosincràsies diferents, dins de les quals, el feixisme es va 

haver d’adaptar.  

Així doncs, es fonamental entendre que el paper de l’Estat, essent aquest totalitari, és 

crear el camí per poder realitzar la finalitat nacional pel qual aquest Estat existeix com a 

tal, aglutinant així els esforços individuals i grupals de cada sector de la societat envers 

el bé comú que demanda l’Estat per poder desenvolupar-se i lluitar per damunt dels altres: 

“El fascismo concede prioridad a la reconciliación del individuo y el Estado; pero tanto 

la función unificadora como la represiva son la consecuencia directa de esta 

reconciliación”23. 

                                                           
23 BOURDERON, R., Fascismo. Ideología y prácticas, Narcea S.A. de Ediciones, Madrid, 1979. Pàg. 80. 
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En el cas d’Alemanya, Hitler, el seu punt de vista xenòfob impregna tota la força 

unificadora de l’Estat, i per tant la repressió castiga aquesta diferència, ja que passa a ser 

una qüestió racial, aspecte que està per damunt de tot. Tanmateix s’ha de tenir en compte 

que Hitler, un cop al poder va reduir la taxa d’atur del 44% al 1932 fins a l’1% al 1938, 

millorant les condicions de vida de la població així com també revitalitzant l’economia 

mitjançant obres públiques. S’ha de matisar que el preu de baixar tant radicalment l’atur 

va ser a costa de les condicions de treball, que eren duríssimes. Tot i això el fet que tothom 

tingués treball i les condicions de vida pugessin uns mínims, va aconseguir que el poder 

polític de Hitler es consolidés més fermament, sobretot: “aunque Hitler no convenciera 

nunca a más de un tercio de sus conciudadanos en elecciones libres, se convirtiera en un 

gobernante aceptable para un pueblo que recordaba la inflación de la posguerra y las 

tremendas tasas de desempleo de los años de la Depresión”24.  

Aquesta és una estratègia que també va intentar Franco amb els Plans de 

Desenvolupament i les inversions en grans infraestructures hidràuliques com els pantans 

als Pirineus però no va tenir tant èxit (donades les males decisions en alguns casos envers 

Plans de Desenvolupament que no tenien gaire sentit) ni va ser tan immediat, és més, va 

haver de dependre de l’ajuda exterior estatunidenca, un cop acabada la Segona Guerra 

Mundial i amb el règim de Franco intentant adaptant-se a les condicions de la Guerra 

Freda, per poder enlairar-se econòmicament i industrialment de forma definitiva, un cop 

esgotat el model autàrquic de postguerra.    

En el cas d’Espanya, la importància radica en la Unitat d’Espanya, com a resultat i 

herència històrica, la qual s’ha de preservar al preu que fos, encara que es posessin en 

contra la majoria dels espanyols. La repressió, de fet, ha de servir a l’objectiu de conservar 

                                                           
24 JACKSON. G., Civilización y barbarie en la Europa del siglo XX, Editorial Planeta, 1997. Pàg. 211. 
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i assegurar aquesta unitat com a objectiu final del règim. La religió catòlica, present en 

l’estructura i aparell de l’Estat espanyol va funcionar com a catalitzador de la repressió, 

convertint-se, de facto, en un instrument de poder més al servei de Francisco Franco.  

De fet Bourderon recalca el fet la consistència de l’Estat com un mitjà per un fi, és a dir, 

el Estat no és un objectiu a mantenir a llarg termini sinó un instrument que utilitzar: 

“Todos definen el Estado como el medio necesario para conducir a la nación hacia sus 

fines. Pero al mismo tiempo, debido a su concepción totalitaria del Estado, los ideólogos 

de estos movimientos llegan a privilegiar la institución estatal, a asegurarle el máximo 

de fuerza potencial (…) para convertirse en la emanación misma de la nación”25. A més 

cada cas potenciarà un aspecte sobre els altres, i cada cas serà diferent. Per exemple, 

Alemanya potenciarà la idea de Raça com a encarnació nacional dins de l’Estat, com 

element per arribar a una raça ària que pugui conquerir el planeta sota els seus designis 

aris. Espanya representarà l’Estat com a mitjà i instrument per arribar a la unitat 

d’Espanya com a nació i Itàlia anteposarà més el paper de l’Estat com a fi últim que no 

pas el de la “nació” sinó recalca el fet de pertànyer a una unitat: “Tenemos, por tanto, que 

Nación (Raza)-Estado forman un par fundamental investido de la misión  única, al que 

cualquier voluntad debe plegarse y entregarse inexorablemente, para poder pretender 

ser reconocida como tal, y tener una existencia propia”26. 

 

 

 

 

                                                           
25 BOURDERON, R., Fascismo. Ideología y prácticas, Narcea S.A. de Ediciones, Madrid, 1979. Pàg. 86. 
26 (Ídem). Pàg. 88. 
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3.- Nous moviments feixistes actuals 

El problema del feixisme és que no s’ha de relegar a un passat remot fa 70 anys, com un 

problema que acaba definitivament al 1945, o al 1991 si s’entén l’estalinisme i el bloc 

soviètic com a totalitarisme, sinó que s’ha d’entendre com un problema que va pervivint 

i actualitzant-se amb el temps fins als nostres dies. Actualment el feixisme sobreviu, 

adaptat i consolidat dins de la democràcia europea, amb unes connotacions i unes 

adaptacions que s’han de tenir en compte i analitzar-se degudament, ja que sinó els nous 

feixismes consolidaran aquesta adaptació a la democràcia i en desvirtuaran els valors 

d’aquesta: “El hecho novedoso son los grupos de extrema derecha (…) que se 

transforman lentamente en partidos políticos como los otros y aspiran a un 

reconocimiento y a un trato similar a las otras tendencias ideológicas, adoptando un 

discurso más moderado en la forma, bajo las nuevas circunstancias actuales y mucho 

más social. Forma letal para la salud de la idea liberal de democracia europea”27. 

Analitzar a una democràcia liberal que és realment dèbil ha de ser el primer pas per 

entendre el perquè de l’existència de partits polítics d’extrema dreta, arrelats en un passat 

anacrònic del feixisme del segle XX però actualitzats  i adaptats a les circumstàncies del 

segle XXI, un segle que, segons Emilio Gentile, és “una época de la modernidad que no 

ha dejado de cultivar el fanatismo del odio como una virtud noble del ser humano”28.    

3.1.- Alba Daurada 

Un dels casos més clars de neofeixisme a Europa és l’Alba Daurada a Grècia. Aquest 

partit, fundat l’1 de gener de 1985 era un partit minoritari fins que als últims anys no ha 

parat de créixer des de 2012 fins a esdevenir, a les eleccions de 2015, la tercera força 

                                                           
27 DORNA, A. “La Renovación Neo-populista del Frente Nacional en Francia”,  Psicología Política, núm. 
43, València, 2011. Pàg. 108. 
28 GENTILE, E., Fascismo. Historia e interpretación, Ed. Alianza, Madrid, 2004. Pàg. 318. 
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política més votada, amb 17 i després 18 escons guanyats en unes segones eleccions. És, 

sens dubte, un partit neo-nazi, xenòfob i ultranacionalista, amb un líder fort i carismàtic 

al capdamunt del sistema piramidal del partit: Nikolaos Michaloliakos.  

Aquest partit té connexió amb els aparells de l’estat, tot aquell sector afí a les idees 

xenòfobes i contra la immigració exterior (ara encara més arrelada amb la crisi dels 

refugiats). Està clar que aquestes idees extremistes han trobat una bona base on créixer: 

la crisi econòmica que sofreix Europa des de 2008, acompanyada d’una taxa d’atur que 

no ha parat de créixer, i encara més a Grècia, on la seva posició política dins de la Unió 

Europea no ha parat d’erosionar-se. Aquesta erosió s’ha degut a nombrosos factors: un 

d’ells és l’escàndol, descobert al 2015, de la falsificació de dades econòmiques nacionals, 

que, un cop descoberta la veritat, evidenciaven una greu crisi nacional de deute públic 

envers la  Unió Europea. Una altra raó pot ser la dificultat de Grècia per esdevenir una 

democràcia forta, donat el lapse dictatorial entre 1967 fins al 1973, conegut com la 

“Dictadura dels Coronels”, davant d’un auge actual de l’esquerra, amb Syriza, un partit 

polític contrari a les polítiques de deute públic europeu, que xoca frontalment amb els 

preceptes de l’extrema dreta de l’Alba Daurada. 

Per tant és important destacar les arrels d’Alba Daurada, on la ja esmentada “Dictadura 

dels Coronels” va influir-hi molt en la seva organització, creant connexions amb allò que 

els grecs anomenen “l’Estat Profund”, és a dir, els sectors més durs de l’Exèrcit, de la 

Policia (on, segons l’advocada Ioanna Kurtovik, defensora d’immigrants, el recolzament 

del cos policial envers Alba Daurada és del 60%), de l’Església, inclús també amb el nucli 

de la Justícia amb la connivència d’alguns mitjans de comunicació grecs més importants, 

juntament amb el recolzament d’alguns grans multimilionaris grecs, ja que, segons 

Dimitris Psarras, expert i investigador durant 20 anys d’Alba Daurada en una entrevista 

al diari “El Mundo”: “Hay empresarios navieros vinculados al partido. Ellos defienden 
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que el sector no tribute (…) [com el] magnate Ioannis Theodorakopoulos, amigo del ex 

dictador Papadopoulos [Georgios Papadopoulos va ser el dictador del Règim dels 

Coronels]”29. 

De fet, l’Alba Daurada es presenta davant de les masses gregues com els Salvadors de la 

Pàtria grega, fonamentats precisament en la por, la incertesa i la inseguretat que provoca 

la crisi econòmica en la qual tota Europa està immersa. És degut a la crisi i a aquesta por 

que els partits d’extrema dreta estan creixent per tota Europa, treballant un triangle 

específic on ells són els salvadors de la pàtria, són víctimes de la Unió Europea i a la 

vegada són els perseguidors d’immigrants, els quals són l’enemic comú a batre, blanc de 

totes les acusacions i culpable de tots els infortunis grecs, segons l’Alba Daurada. 

Per apuntar un paral·lelisme amb els feixismes del segle XX pot ser clarament l’exemple 

dels soldats de l’Antiga Esparta, hoplites sorgits i consolidats durant tot el segle VIII a.C., 

convertint-se en el paradigma de soldat perfecte, capaç en les armes, invencible si lluita 

pel grup. Aquest, doncs, és un exemple que agafa l’Alba Daurada per influenciar a les 

masses gregues, reivindicant el seu passat ple de glòria i honor patris. De fet, és una 

estratègia de manipulació molt eficaç que també va agafar Hitler per alimentar el seu 

discurs bel·licista i ple de reminiscències nacionals, al igual que Mussolini, que també va 

fer el mateix recuperant la glòria de l’Imperi Romà per encoratjar a les masses.  

També s’ha de tenir el efecte rebot de la crisi econòmica que afecten a tots els nivells de 

la societat grega, ja que la crisi obliga a la gent a posicionar-se políticament més cap als 

extrems, tant de dreta com d’esquerra. És el cas d’Alba Daurada i el seu auge durant els 

anys més durs de la crisi a Grècia, amb un repunt molt gran d’immigrants i refugiats 

vinguts precisament de les zones de conflicte provocat per Estat Islàmic a Síria, Iraq, 

                                                           
29 http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/23/internacional/1382520505.html Entrevista a Dimitris 
Psarras pel diari “El Mundo” el 23/10/2013. Visualitzat el 13/04/2016. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/23/internacional/1382520505.html
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Algèria i tot l’Orient Pròxim en definitiva ja que la influència d’Estat Islàmic no para de 

créixer a nivell de conquestes militars, és clar que sí, però també a nivell de desestructurar 

els països que té al voltant per fer més fàcil una possible conquesta o debilitar als enemics 

mitjançant atacs terroristes per provocar el caos i el pànic entre la població. Tanmateix, 

parlarem més profundament d’aquest aspecte més endavant.  

Així doncs, donada la pressió migratòria a Grècia (i també a la resta d’Europa, ja que 

també s’han donat casos de xenofòbia i actes vandàlics, per exemple, per tota Europa 

pràcticament) i els efectes econòmics de la crisi a la gran majoria de la població han 

provocat aquest augment de influència cap a Alba Daurada, que, d’altra manera, si no hi 

hagués hagut aquesta crisi, probablement, la gent no s’hauria forçat a votar a aquest tipus 

de força política tan extremista, però, això són especulacions en les que no val la pena 

entrar-hi. 

S’ha de tenir en compte també que la crisi econòmica va acompanyada d’una crisi de 

valors i d’ètica social, promoguda per les dures condicions en les que la recessió posa a 

la gran majoria de la societat, provocat un auge dels extremismes en una societat on les 

posicions més moderades, donada la crisi global, no troben cap solució viable a curt 

termini. Es podria dir que és un peix que es mossega la cua ja que una causa, la crisi 

econòmica, explica l’altra, la crisi de valors, i viceversa (donada l’especulació borsària 

que va provocar l’inici de la crisi i la corrupció inherent al sistema, convertint-se en una 

xacra difícil de quantificar i empitjorant encara més els efectes de dita crisi). En paraules 

de Manolis Glezos, diputat nonagenari per Syriza però ferm defensor de la democràcia i 

lluitador durant tota la seva vida envers el feixisme i el totalitarisme, ja fos nazi o pel cop 

militar de Papadopoulos: “Por supuesto están subiendo cuando el país está en un 

momento de derrumbe, no sólo económicamente, sino también por todo esto que trae el 
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empobrecimiento de un país, es decir, en los valores, y sobre todo, en el ámbito ético, por 

esto, este fenómeno no es nada nuevo, sino la repetición de un fenómeno anterior”30. 

Un aspecte a tenir en compte i que traspassa fronteres, és a dir que, no només es veu a 

Grècia sinó a moltes altres parts del món quan coincideixen aquestes difícils 

circumstàncies, és que aquells que més ràpid i més fàcil cauen sota l’espectre d’influència 

d’un partit d’ultra-dreta com Alba Daurada són els que més malament ho estan passant, 

és a dir, les classes més baixes. En paraules de Dimitris Psarras: “sus votantes son de 

clase baja, desempleados desesperados que les eligen como venganza. Muchos miembros 

se han sentido atraídos por una seductora violencia, más atractiva en crisis”31. És evident 

que s’aprofiten de les circumstàncies per créixer políticament, utilitzant la decepció 

política dels votants d’altres partits majoritaris, esquitxats per la corrupció, per exemple, 

assegurant que ells tenen les mans completament netes i així aglutinar votants d’altres 

partits que canvien de pensament envers un major radicalisme, o duent a terme campanyes 

d’ajudes socials on, segons Xavier Casals això és: “una actividad vistosa y más dirigida 

a impactar en los medios de comunicación y la opinión pública que una verdadera labor 

sistemática de ayuda a los necesitados”32. 

Així doncs, en una situació com la que està vivint Grècia, sembla més fàcil culpar a 

aquells que venen de fora que no pas als veritables culpables de la crisi, com podrien ser 

els banquers, els especuladors, polítics corruptes... etc. És més fàcil que, donada 

l’adversitat en tots els aspectes de la gran majoria de la població grega i moguts per la por 

                                                           
30 http://www.rtve.es/television/20130524/portada-sombras-aurora-dorada/670302.shtml Entrevista a 
Manolis Glezos dins del Documental “Las sombras de Aurora Dorada” del programa “En Portada” de 
Televisió Espanyola, estrenat el 30/05/2013. Visualitzat el 13/04/2016. 
31 http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/23/internacional/1382520505.html Entrevista a Dimitris 
Psarras pel diari “El Mundo” el 23/10/2013. Visualitzat el 13/04/2016. 
32 CASALS, X., “Por qué los obreros apoyan a la ultraderecha? Diez reflexiones para elaborar una 
respuesta”, Working Papers, núm. 341, Institut de Ciències Polítiques i Socials. Universitat Ramon Llull, 
Barcelona, 2015. Pàg. 13. 

http://www.rtve.es/television/20130524/portada-sombras-aurora-dorada/670302.shtml
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/10/23/internacional/1382520505.html
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i la frustració de la seva situació, molts d’ells caiguin en culpar a altres, uns altres que 

fugen de situacions pitjors però que sembla ser que la seva veu no està sent gaire escoltada 

últimament, amb la crisi dels refugiats trucant a les portes d’Europa i una xenofòbia de 

grups d’ultra-dreta que va en augment. Aquest és el cas de l’auge d’aquests últims anys 

d’Alba Daurada, ja que prediquen precisament aquest racisme inherent al seu partit contra 

els immigrants, sota el lema de “Grècia pels grecs”. 

Per captar a la gent utilitzen tàctiques emprades amb anterioritat pel Partit 

Nacionalsocialista a Alemanya, és a dir, promulguen la necessitat d’ajudes socials, només 

per a grecs, promocionen campanyes multitudinàries per disseminar el seu discurs ultra-

nacionalista, amb propostes com “metges amb fronteres”, això és, assistència sanitària 

només per a grecs, una proposta fortament criticada i declinada sense embuts pel sistema 

sanitari nacional. En definitiva, intenten crear un sistema d’exclusió, on només hi tenen 

cabuda els grecs, i tot aquell que pensi diferent serà assetjat a través d’amenaces i actes 

violents o vandàlics. A més, encara que la seva política sigui defensar les mesures socials 

envers els pobres, tindran fortes connexions amb molts rics i multimilionaris grecs que 

finançaran les seves campanyes i on, realment a l’hora de la veritat, el partit passarà a 

defensar els interessos dels més rics tot mantenint la estratègia de suport i ajuda envers 

els grecs més desfavorits, ja que aquest és el gruix dels seus votants. 

Electoralment ha passat de ser un 1% al 2009 a, en les eleccions generals de 2012 

aconsegueix gairebé un 7% dels vots i 18 escons, una posició en la que es mantindrà al 

2015 com a tercera força política del Parlament grec, una influència fonamentalment 

urbana, amb poca incidència al camp però essent el tercer partit més votat, és una força 

que no es pot menystenir, tot i que la seva posició s’ha mantingut i no ha augmentat, 

encara que sí ho hagin fet les dificultats socio-econòmiques, palpables cada cop més amb 

els rescats a Grècia per part de la Unió Europea, fins a tres rescats, l’últim d’ells aprovat 
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el 13 d’agost de 2015, amb una injecció de 86.000 milions d’euros en un termini de 3 

anys.  

3.2.- Front Nacional  

Està clar que no s’ha de caure en el tòpic de que la crisi econòmica és l’origen de tots els 

mals i que és l’absoluta responsable de la ingerència de partits neo-feixistes o d’extrema 

dreta a les urnes europees. La qüestió que ens hem de plantejar és, si aquesta és la raó, 

perquè a altres països europeus que també estan patint greument la crisi, com Espanya, 

per exemple, no ha patit la influència tan gran d’un partit d’extrema dreta a les eleccions, 

com ha sigut el cas de Grècia o França. La resposta està en mans de Xavier Casals, Doctor 

en Història per la Universitat de Barcelona, citant a Pascal Perrineau, politòleg francès, 

en el seu anàlisi del Front Nacional de Marine Le Pen.  

Segons Xavier Casals, Perrineau desgrana el fet que, com he comentat abans, un sector 

molt important de les classes baixes doni suport a aquesta ideologia, extrapolable a 

qualsevol altre partit d’extrema dreta europeu, en base a cinc fractures que provoquen 

aquest recolzament polític: primerament la fractura econòmica, vital per entendre els 

canvis polítics que estem analitzant, ja que, les diferències entre rics i pobres no paren de 

créixer i, juntament amb aquestes diferències socials, també es lògic traspassar-les a les 

urnes. La següent fractura radica en els aspectes rupturistes amb Europa, en el sentit de 

la seva política sobre l’acollida dels immigrants o sobre el neoliberalisme polític i 

econòmic no són compartides per tothom. En tercer lloc trobem la fractura cultural, entre 

aquells que desitgen construir una societat més lliure i amb més reformes socials que 

millorin dita societat i aquells que, pel contrari, volen tornar als valors més conservadors. 

Una altra raó que Perrineau veu és la fractura geogràfica, molt important ja que està 

imbricada a totes les altres. Els canvis del territori són essencials per entendre les 

diferències entre les grans ciutats, millor connectades amb les xarxes internacionals de 
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tot tipus i el que Perrineau denomina una “perifèria” de ciutats de menor importància, 

més afectades per la crisi i amb una classe mitjana “erosionada” que mostra la importància 

de les classes mitjanes a l’hora de decantar la balança política en una direcció o en una 

altra. Per últim, un aspecte que ja he comentat anteriorment però que és important tenir-

lo molt en compte, és la fractura política, originada per la “desconfiança” i, en definitiva, 

la decepció, que separa l’espectre polític en dos bàndols, els defensors del que Perrineau 

defineix com “cultures de govern”, que són aquells que encara confien en els partits 

majoritaris, i en el paper antagonista, hi trobem les “cultures anti-sistema”, on una part 

està recolzant a aquests partits neo-feixistes, com l’Alba Daurada o d’extrema dreta ultra-

nacionalista com Front Nacional, votats per tots aquells que volen un canvi profund i 

ràpid en una societat on, les eines polítiques tradicionals, els partits majoritaris, han 

fracassat, perdent tota la seva credibilitat política.  

Tanmateix s’ha de destacar el fet que la conjuntura econòmica de França i la de Grècia 

són totalment diferents. Com han pogut partits d’extrema dreta aconseguir tanta força 

política aquests últims anys? Doncs perquè tot i la emergència econòmica, aquesta no té 

prou pes com per desenvolupar forces tan radicals a tots els països rescatats, ja que, com 

hem dit anteriorment, amb Espanya, un país també rescatat pel Fons Monetari 

Internacional, al igual que amb Irlanda o Portugal, no s’han donat els casos necessaris 

perquè una força d’extrema dreta assoleixi una veritable força política. La clau està en 

que, tot i que és cert que la crisi pugui ser un detonant claríssim per aquest sorgiment, no 

actua sempre igual, de la mateixa manera a tots els països que més sofreixen els embats 

de la crisi. El fet que aquests partits d’extrema dreta i neo-feixistes arribin amb força al 

Parlament ve promogut pel fet de saber-se adaptar millor al sistema democràtic de cada 

país i saber aprofitar i explotar els recursos i circumstàncies nacionals disponibles, 

juntament amb una organització i estructuració per créixer i prosperar democràticament 
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ben feta. És per això que tant França com Grècia, amb una forta ingerència immigrant a 

llarg termini, i encara més ràpida i contundent en el cas de Grècia, és lògic que l’aspecte 

xenòfob i racista dels seus manifests polítics triomfi entre una part de la població 

descontenta, desesperada i empobrida. En paraules de Casals: “las elecciones 

testimoniaron que la crisis favorecía a las formaciones de extrema derecha donde existía 

una oferta ideológica de este signo que era competitiva en las urnas, pero no la generaba 

per se allí donde no existía”33. 

Així doncs, per analitzar amb detall el partit d’ultradreta francès Front Nacional s’han de 

tenir en compte els inicis, els orígens d’aquesta formació política, la qual s’ha hagut 

d’adaptar al tombant de segle per, no només sobreviure políticament, sinó a més a més, 

consolidar-se i augmentar la seva influència electoral a França amb cada cop més força.  

La figura primordial per entendre al partit de Front Nacional és el seu fundador, Jean 

Marie Le Pen, l’arquitecte de l’extrema dreta a França, una extrema dreta que s’ha hagut 

d’adaptar a les regles democràtiques europees, veient cada cop més improbable un cop 

d’estat a l’estil de l’època d’entreguerres i, en definitiva, reformant-se profundament. Així 

doncs, és democràticament com s’ha adaptat l’ultra-dreta a França però també, per 

exemple, a Grècia, amb l’Alba Daurada al capdavant. 

Jean Marie Le Pen inicia la seva carrera política al 1972 però sense cap importància. Es 

presenta a diverses eleccions, respectant absolutament el sistema democràtic (està clar 

que, en una societat de benestar, un discurs anti-democràtic i totalitari només pot triomfar 

en un període de crisi absoluta, com als anys 30, per exemple, creant les causes 

necessàries per a un sorgiment amb força). Així doncs el seu discurs és ultra-nacionalista, 

                                                           
33 CASALS, X., “Por qué los obreros apoyan a la ultraderecha? Diez reflexiones para elaborar una 
respuesta”, Working Papers, núm. 341, Institut de Ciències Polítiques i Socials. Universitat Ramon Llull, 
Barcelona, 2015. Pàg. 15. 
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amb un paper fonamental de la pàtria i convertint a la xenofòbia en la clau de volta, al 

igual que amb Alba Daurada. 

Le Pen entén que s’han de fer més forts electoralment a costa de que el votant els vegi 

més lluny, començant amb les eleccions al Parlament Europeu, per guanyar certa 

respectabilitat política. Al 1984 obté 10 eurodiputats amb 2.700.000 vots. És a partir 

d’aquí on es crea un punt d’inflexió i el partit comença a créixer encara més, consolidant-

se: “son las elecciones al Parlamento Europeo de 1984 (un tipo de elecciones que 

permiten expresar el descontento o el rechazo a los partidos del sistema y hacerles una 

advertencia) las que representan el punto de llegada a una cierta respetabilidad política, 

tan ansiada por la extrema derecha en décadas anteriores y que ahora venía a culminar 

los esfuerzos realizados en el terreno organizativo”34. 

Al igual que amb Alba Daurada, el Front Nacional s’aprofita dels sentiments 

d’inseguretat i por per créixer, a més a més de la manipulació de les seves idees per 

adequar-se al respecte “democràtic”. Tant és així que: “parte del éxito de Le Pen reside 

en presentar sus ideas como si estas fueran inofensivas al régimen democrático, 

respetables políticamente, mientas identifica racismo con patriotismo, xenofobia con 

conservación de la identidad nacional y autoritarismo con sentido de la autoridad”35.  

La prova fonamental de l’adaptació als nous temps per part de Front Nacional ho trobem 

amb el canvi “d’enemic comú”, és a dir, si abans de la caiguda de l’URSS al 1991, el 

perill estava personificat en el comunisme, un cop acabat, aquest enemic comú canviarà 

cap als musulmans i el gihadisme tant d’Al-Quaeda primer com d’Estat Islàmic 

actualment. Per tant el factor primordial són els sentiments d’inseguretat i por de la 

                                                           
34 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, J.L., “El Frente Nacional de Jean Marie Le Pen”, Revista de Estudios Políticos 
(Nueva Época), núm. 82, 1995. Pàg. 319. 
35 FERNÁNDEZ GARCÍA, A., i RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, J.L., Fascismo, Neofascismo y Extrema Derecha, Ed. 
Arco Libros S.L., Madrid, 2001. Pàg. 58. 
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ciutadania perquè així, psicològicament, oblidin les opcions més racionals i menys 

extremistes a favor d’aquests sentiments que esperonen a una reacció més contundent 

políticament parlant, una reacció avalada i promesa per partits d’extrema dreta com és el 

cas de Front Nacional o Alba Daurada. 

El concepte de “enemic comú” es pot traslladar perfectament a l’ús sistemàtic de la 

xenofòbia com a mètode per arengar d’una forma concreta i excloent el discurs polític de 

Front Nacional com també es pot veure com una forma d’avenç i d’adaptació als nous 

temps ja que l’enemic comú canvia a mesura que les relacions socio-polítiques globals 

també ho fan. Així doncs, com s’ha mencionat anteriorment, si al principi l’enemic estava 

dins de la Unió Soviètica, al esfondrar-se aquesta va canviar cap a la corrupció política . 

A partir dels anys 80, la xenofòbia s’ha anat consolidant com a element clau dins del 

discurs polític de Le Pen amb la irrupció massiva d’immigrants a França com a 

treballadors de baixa qualitat; Front Nacional els va declarar culpables del col·lapse de 

l’Estat del Benestar i, en definitiva, els va convertir en el centre dels mals de la societat 

francesa: “El inmigrante aparece como un parásito acaparador de los beneficios de la 

Seguridad Social y responsable del desempleo y de la disolución de la identidad francesa, 

el aumento de la drogadicción y tráfico de estupefacientes y el sida”36. La ingerència del 

terrorisme d’Al-Quaeda i actualment d’ISIS, també ha sigut un factor enormement 

determinant que ha consolidat la xenofòbia com a impuls polític a tenir en compte.  

Hi ha una forma fàcil de rebatre l’exemple citat al paràgraf anterior, un exemple recurrent 

en la xenofòbia intrínseca de partits d’extrema dreta com Front Nacional o Alba Daurada. 

I és que, si fos realment cert que la immigració està negativament lligada a la Seguretat 

Social, amb els immigrants que venen per robar-los hi les feines a la gent oriünda d’allí, 

                                                           
36 FERNÁNDEZ GARCÍA, A., i RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, J.L., Fascismo, Neofascismo y Extrema Derecha, Ed. 
Arco Libros S.L., Madrid, 2001. Pàg. 60. 
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seria un caos, però la realitat funciona a la inversa ja que, és gràcies a tota l’allau 

d’immigrants que, en un  moment donat, ocupen uns determinats llocs de treball, i cotitzen 

en la Seguretat Social, que les generacions futures tindran garantida una continuïtat dins 

d’un Estat del Benestar que, sense sang nova i amb una demografia decreixent, 

s’enfonsaria irremeiablement. Però lamentablement, aquests raonaments lògics no es 

queden tan profundament arrelats dins de l’imaginari col·lectiu de la societat com, 

precisament, sí és queden inserits dins d’aquest imaginari tots aquests discursos xenòfobs 

que apel·len als sentiments d’inseguretat i a la por. 

Un element de vital importància que serveix per entendre definitivament l’auge que està 

tenint actualment i que ve motivat per un augment electoral progressiu i a llarg termini, 

és la transversalitat com a estratègia per aconseguir vots de tot arreu, aconseguint el vot 

fins i tot d’antics comunistes francesos. És el fet de que estiguin al centre del panorama 

polític, que es presenten com una mena de cadena de transmissió que provoca que sigui 

Front Nacional qui marqui el pas de la política francesa. Això és així des de 1984, que els 

dos partits de dreta i els dos d’esquerra han anat a remolc cada cop més, a mesura que 

Front Nacional ha anat creixent, aglutinant als votants descontents de tots els partits 

francesos, siguin de quina ideologia siguin: “la denominada rebelión de los satisfechos 

(…) un número importante de votantes que disfrutan de un elevado nivel de vida (…), 

muchos jóvenes desempleados, trabajadores manuales y clases medias empobrecidas 

(…), las nuevas formaciones de extrema derecha han comenzado a aumentar su 

porcentaje de voto entre los jubilados, jóvenes emprendedores (…) y las clases medias 

más pujantes económicamente”37.  

                                                           
37 FERNÁNDEZ GARCÍA, A., i RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, J.L., Fascismo, Neofascismo y Extrema Derecha, Ed. 
Arco Libros S.L., Madrid, 2001. Pàgs. 70-71. 
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Ho ha aconseguit, d’entre d’altres raons, gràcies a la demagògia constant i a l’ús a tota 

costa del populisme per acostar-se a les masses populars. Ho ha fet gràcies a que: “Le Pen 

sabe astutamente que en una Republica pudorosa y creyente, dotada de un arsenal 

jurídico consistente, la línea de demarcación entre neo-fascismo y populismo constituye 

un terreno escabroso”38. 

El canvi progressiu d’adaptació a la democràcia de Front Nacional seguirà i s’accentuarà 

a partir del gener del 2012, amb l’ascensió de Marine Le Pen al capdavant del partit, en 

detriment del seu pare, que cau en desgràcia i s’allunya paulatinament de la política. 

Realment Marine Le Pen acabarà per accelerar la tendència d’aglutinament de vots, tant 

d’esquerres com de dretes: “Todo indica que la nueva dirección del FN pretende 

sobrepasar su posición de partido de oposición para asumir como fuerza aglutinante la 

adhesión ideológica de una masa mayoritaria de ciudadanos que se separan 

anímicamente de una derecha gubernamental, hoy resquebraja[da], y de una izquierda 

que busca desesperadamente una nueva identidad pragmática”39. 

Està clar que, per renovar-se, Front Nacional ha hagut de canviar la idiosincràsia interna 

del partit, almenys en alguns aspectes clau que diferencien la forma de fer de Marine de 

la del seu pare, com per exemple, la referència als valors de la República, reivindicant un 

Estat fort, que, com a elements de enaltiment de la pàtria, han d’estar sempre presents. La 

novetat de Marine Le Pen entra amb la laïcitat de l’Estat. La seva defensa vol dir un 

acostament a postures més centristes políticament i, per tant, una voluntat encara més 

gran d’aglutinar vots de tots dos cantons polítics i normalitzar el seu caràcter democràtic 

com a partit, equiparant-lo als altres i oblidar l’etiqueta de “extremisme” i el llast del 

                                                           
38 DORNA, A. “La Renovación Neo-populista del Frente Nacional en Francia”,  Psicología Política, núm. 
43, València, 2011. Pàg. 115. 
39 (Ídem). Pàg. 109. 
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passat. És aquí on entra en joc la visió del Front Nacional com una esperança política, 

donat el fracàs i la desil·lusió tant de les forces de dretes com d’esquerres que han estat 

governant fins ara França i que, com a la resta d’Europa, han anat decebent als seus 

votants amb escàndols de corrupció i males praxis polítiques. Això ha desembocat en un 

suport a un partit renovat com és Front Nacional, presentant-se com  un alè d’aire fresc, 

políticament parlant, que, ha causat aquest recolzament polític d’antics votants d’esquerra 

i dreta. En paraules d’Alexandre Dorna al referir-se a l’estratègia emprada per Marine Le 

Pen i altres líders d’extrema dreta europeus: “La ambigüedad del populismo y su 

magnetismo es el resultado de la combinación de varios factores: la profundidad de la 

crisis, el deterioro anímico y la decepción de las masas, la presencia de un liderazgo 

carismático, la fuerza de su discurso y la impotencia de las elites en el poder”40. 

Front Nacional intenta rentar la seva imatge, per arribar al poder, mitjançant el Parlament 

Europeu primer i la presidència després, una presidència que sembla cada cop més 

previsible per les eleccions del 2017, donat l’enfonsament de l’esquerra d’Hollande i de 

l’efecte dominó provocat pels atemptats de París, primer el 7 de gener de 2015 contra el 

setmanari satíric “Charlie Hebdo”, saldant-se amb 12 morts i 11 ferits i després, molt més 

greu, el acte terrorista perpetrat el 13 de novembre per punts estratègics de la capital 

francesa amb 137 morts i 415 ferits. Sens dubte aquests actes de terror van provocar un 

sentiment de repulsa enorme, que jugarà a favor de Front Nacional a l’hora de tancar les 

fronteres als immigrants i tota la seva política xenòfoba. La resposta que s’hauria de dur 

a terme per lluitar contra aquesta escalada de racisme i estigmatització és contrarestar 

aquesta influència, deixant clara la diferència que hi ha entre gihadisme i la religió de 

l’Islam i el món musulmà en general; lluitar contra la idea de que Estat Islàmic ara o Al-

                                                           
40 DORNA, A. “La Renovación Neo-populista del Frente Nacional en Francia”,  Psicología Política, núm. 
43, València, 2011. Pàg.112. 
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Quaeda abans abanderaven i lideraven a tot el món islàmic és el primer pas per aclarir 

políticament els conceptes, les actituds i, socialment, lluitar contra els prejudicis racials 

que no fan mai cap bé a ningú, sinó que empitjoren la situació, sigui quina sigui. En part, 

aquest treball va dirigit a pal·liar aquest desconeixement sobre Estat Islàmic i a esborrar 

definitivament els dubtes que porten cap a una xenofòbia il·lògica i equivocadament 

generalitzada a tots aquells que professen una religió com és l’Islam. És obvi que Marine 

Le Pen ho vol aconseguir utilitzant les circumstàncies, és a dir, la por generalitzada contra 

el terrorisme, estigmatitzant i legitimant aquesta por dins dels mitjans de comunicació, 

per guanyar en vots i en poder mitjançant la estratègia transversal del seu pare, però 

actualitzada als nous temps i millorada amb un renovament del partit de Front Nacional: 

“el FN puede aparecer como la única opinión que aborda los verdaderos problemas 

cotidianos sin tabúes ni mentiras. Peor aún que la razón política extrema busque chivos 

expiatorios y los designados como responsables de todos los males de la situación sean 

inmigrantes, extranjeros y otras categorías de marginados”41. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 DORNA, A. “La Renovación Neo-populista del Frente Nacional en Francia”,  Psicología Política, núm. 
43, València, 2011. Pàg. 127. 
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4.- Estat Islàmic 

4.1.- Precedents 

Si hem de buscar les bases, les causes que expliquen la creació d’Estat Islàmic sens dubte 

ens hem de fixar en els seus precedents, que actuen com a causes que es van implantant 

a llarg termini, fent-se efectives només quan totes aquestes causes i els efectes que 

provoquen col·lisionen alhora, provocant com a resultat el Daesh.  

Sense entendre aquests precedents, que actuen com causes directes de l’existència d’Estat 

Islàmic, és impossible comprendre adequadament el món actual i específicament els 

conflictes que han esclatat a l’Orient Mitjà i que s’exemplifiquen perfectament en les 

característiques úniques que posseeix Estat Islàmic i que l’allunyen diametralment a 

organitzacions terroristes islàmiques com Al-Quaeda o Boko Haram.  

La Guerra d’Iraq 

Un dels precedents vitals i més importants que expliquen les arrels de la creació d’Estat 

Islàmic és la invasió estatunidenca d’Iraq al 2003. El primer que cal tenir en compte és 

que la invasió d’Iraq no va ser produïda pels atemptats de l’11 de setembre a Estats Units 

sinó que la voluntat de començar una guerra a l’Iraq ve de molt abans, des de la Guerra 

del Golf, al 1990-1991. S’ha demostrat que la invasió ja estava planejada molt abans de 

que es produís l’11-S. Encara que després argumentessin des de Washington que s’havia 

de realitzar una guerra contra el terror, per legitimar la invasió i el derrocament de Saddam 

Hussein. La voluntat de justificació davant la població nord-americana es pot veure 

clarament amb la famosa frase de legitimació “moral” de combatre, el que Bush 

denomina, “l’Eix del Mal”, és a dir, Iraq, Iran i Corea del Nord. 

George Bush va contribuir molt intoxicant la informació, amb arguments falsos, 

demostrats, sobre l’existència d’armes de destrucció massiva a Iraq o que hi havia una 
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relació entre Saddam Hussein i els atemptats de l’11 de setembre de 2001, cosa que no 

s’ha demostrat. Un altre argument és que Hussein donava suport al terrorisme, fet del que 

no se’n tenia constància. Segons Bush, s’havia de lluitar contra aquest Eix malvat i es va 

començar per Iraq, un començament planejat amb anterioritat i premeditadament, sense 

el recolzament de les Nacions Unides i en contra de l’opinió mundial.  

Durant el procés de legitimació de la guerra estatunidenca contra el terror es va produir 

un canvi en la balança de poder, entre les Nacions Unides i Estats Units, on la primera 

potència mundial va intentar durant un temps que el Secretari General de l’ONU, Kofi 

Annan, dimitís, per seguir abusant dels seus privilegis al Consell de Seguretat per dur a 

terme els seus interessos nacionals, com perllongar la situació per la qual, els soldats 

estatunidencs quedaven al marge de la jurisdicció del Tribunal Penal Internacional, fet 

que ja s’havia aconseguit al 2002 i que implicava “estar por encima de la ley, no abarcar 

la convención y por lo tanto no estar sometidos a ningún castigo en caso de cometer 

graves crímenes”42, però es va aturar quan Tony Blair i tots els altres dirigents de la Unió 

Europea li van donar un suport ferm al Secretari General de les Nacions Unides, 

provocant el desallotjament de la criticada presó iraquiana d’Abu Ghraib.  

Va ser allí, a Abu Ghraib, antiga presó durant la dictadura de Saddam Hussein, i símbol 

de la seva repressió, on els presoners rebien tortures i abusos constants per part de les 

tropes nord-americanes com a mètode d’interrogació dels sospitosos de terrorisme, 

trencant els convenis internacionals de Drets Humans en el procés: “interrogators acted 

in ways that violated the Geneva Conventions”43.  

                                                           
42 SCHORI, P., Los años de la semilla del mal. 11-S, la guerra de Iraq y el mundo después de Bush, 
Editorial Icaria, Estocolm, 2008. Pàg. 34. 
43 http://www.nytimes.com/2004/08/27/world/the-reach-of-war-abu-ghraib-scandal-army-s-report-
faults-general-in-prison-
abuse.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FAbu%20Ghraib&action=click&contentCollection=world&re
gion=stream&module=stream_unit&version=search&contentPlacement=1&pgtype=collection&_r=0 

http://www.nytimes.com/2004/08/27/world/the-reach-of-war-abu-ghraib-scandal-army-s-report-faults-general-in-prison-abuse.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FAbu%20Ghraib&action=click&contentCollection=world&region=stream&module=stream_unit&version=search&contentPlacement=1&pgtype=collection&_r=0
http://www.nytimes.com/2004/08/27/world/the-reach-of-war-abu-ghraib-scandal-army-s-report-faults-general-in-prison-abuse.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FAbu%20Ghraib&action=click&contentCollection=world&region=stream&module=stream_unit&version=search&contentPlacement=1&pgtype=collection&_r=0
http://www.nytimes.com/2004/08/27/world/the-reach-of-war-abu-ghraib-scandal-army-s-report-faults-general-in-prison-abuse.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FAbu%20Ghraib&action=click&contentCollection=world&region=stream&module=stream_unit&version=search&contentPlacement=1&pgtype=collection&_r=0
http://www.nytimes.com/2004/08/27/world/the-reach-of-war-abu-ghraib-scandal-army-s-report-faults-general-in-prison-abuse.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FAbu%20Ghraib&action=click&contentCollection=world&region=stream&module=stream_unit&version=search&contentPlacement=1&pgtype=collection&_r=0
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S’ha de veure Iraq des del punt de vista d’Estats Units, és a dir, els objectius de la invasió, 

òbviament no eren els que s’havien dit a la població nord-americana i al món. No era per 

venjar-se dels atemptats de l’11 de setembre de 2001, ja que Iraq no havia tingut res a 

veure, era una dictadura laica (Pakistan i Afganistan després es va demostrar que eren el 

països implicats en donar asil a Osama Bin Laden i Al-Quaeda, de la mà dels talibans, 

que s’ha de recordar, van ser finançats i entrenats als anys 80 per Estats Units per lluitar 

contra l’URSS). El que veia Bush d’Iraq era una posició estratègica, juntament amb els 

neo-conservadors estatunidencs que volien consolidar una sèrie de democràcies 

islàmiques, aliades d’Estats Units i, més important, aliades d’Israel, un país amic d’Estats 

Units. Israel està en una posició estratègica molt complicada però ideal per mantenir una 

posició de poder dins la zona de l’Orient Pròxim i s’havia de protegir a tota costa, i si 

calia inventar-se arguments per començar una guerra, doncs es feia: “Hay pruebas 

suficientes de que los neoconservadores empezaron a apuntar a Iraq en cuanto Bush 

ganó las elecciones norteamericanas. (…) La idea era que un Iraq en manos 

norteamericanas ofrecería una base desde la cual los Estaos Unidos podrían proyectar 

su poder más eficazmente en todo Oriente Medio y así ayudar a transformar el conjunto 

de la región”44 .  

No s’ha d’oblidar, però, que també existien altres motius, altres interessos que motivaven 

el fet d’envair l’Iraq. Com és lògic, a banda dels efectes estratègics, també estava 

l’obtenció de recursos com a botí de guerra, principalment el petroli. Cal destacar que 

Estats Units té les seves pròpies reserves, que es calcula, que s’esgotaran d’aquí uns 40 

anys aproximadament. Aquest control de l’energia és una visió a molt llarg termini, de 

                                                           
Article del diari estatunidenc “The New York Times”, publicat el 27/08/2004 per Douglas Jehl i Eric 
Schmitt. Visualitzat el 29/05/2016. 
44 A.J. ABDULLAH, T., Dictadura, imperialismo y caos: Iraq desde 1989, Ed. Intermón Oxfam, Barcelona, 
2008. Pàg. 96. 
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futur. S’ha de tenir en compte que tant la Gran Bretanya de Tony Blair com l’Espanya 

d’Aznar també van “cedir” a les pressions d’Estats  Units a l’Acord de les Açores a canvi 

de la ingerència d’empreses petrolieres a Iraq com a botí de guerra.  

Un dels pilars dins de la Guerra d’Iraq, que explica els enormes errors que hi van haver i 

que donaran peu a la conseqüència més òbvia, la creació d’Estat Islàmic va ser que, van 

subestimar l’enemic iraquià, com va passar contra Vietnam, per exemple. Segons Thabit 

Abdullah: “La conquista de Iraq por parte de Estados Unidos puede haber sido simple, 

eficiente y mortal, pero era desastrosa en cuanto a planificación de posguerra (…) El 

ejército no iba seguido de ayuda humanitaria, y pocas tropas quedaron en la retaguardia 

(…) para asegurar las ciudades y pueblos caídos (…). Cuestiones que deberían haberse 

aclarado mucho antes de iniciar las operaciones militares quedaron sin resolver”45. Per 

tant, es van centrar en una guerra ràpida, més a l’estil de “Blitzkrieg” nazi per guanyar 

ràpidament la guerra, fet que van aconseguir amb molta eficiència però després no tenien 

un pla de postguerra definit i això va precipitar molts errors, que van desembocar de forma 

irremeiable en Estat Islàmic. 

Tot i això, més concretament, si li sumem el efecte de les accions de les tropes nord-

americanes sobre el terreny i la mala praxis que van tenir, podem dilucidar errors 

gravíssims que tindrien un fort ressò amb el temps i canviaren la visió local de les tropes. 

Aquest canvi va començar amb els saquejos que hi van haver a les ciutats iraquianes 

després de la invasió, la majoria vistos des de lluny per les tropes estatunidenques i passat 

per alt impunement, sense que l’exèrcit es molestés a entrar a les ciutats a detenir-los, 

agreujant-se dits saquejos per moments. Tot i això el cop de gràcia o, podríem dir-ne el 

xoc principal i definitiu que va provocar un tombant en la visió de la població local va 

                                                           
45 A.J. ABDULLAH, T., Dictadura, imperialismo y caos: Iraq desde 1989, Ed. Intermón Oxfam, Barcelona, 
2008. Pàg. 100. 
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ser, sens dubte, el protagonisme que va tenir la presó d’Abu Ghraib, amb els 

interrogatoris, tortures, vexacions i els reportatges fotogràfics que van donar la volta al 

món de tots aquests execrables aspectes.  

Tot això va provocar una desafecció profunda i duradora després de la invasió, per part 

de la població civil. El canvi de visió dels civils envers els nord-americans, que volien ser 

vistos en un principi com “alliberadors” dels iraquians, poc a poc es va anar truncant amb 

la lluita insurreccional d’aquests civils que no veien amb bons ulls com estaven 

organitzant i estructurant la post-invasió les tropes nord-americanes sobre el terreny: 

“ahora muy pocos iraquíes estaban dispuestos a confiar en los norteamericanos cuando 

aseguraban que protegían los derechos humanos o estaban a favor de desarrollar 

instituciones democráticas”46. 

I es que si partim de base del seu plantejament, trobem que està mal formulat des del 

principi, i aquest plantejament farà fracassar les expectatives d’Estats Units, que volien 

disminuir l’anti-americanisme amb la caiguda del Règim de Saddam Hussein, però amb 

el pas del temps i de les males decisions, va provocar tot el contrari, l’odi a Amèrica va 

augmentar. Aquests principis erronis els trobem de la mà del General de Divisió James 

N. Mattis, comandant de la Primera Força Expedicionària de Marines, el qual vol “jóvenes 

marineros y marines disciplinados que puedan sonreír a los niños, saludar a los iraquíes 

que les hagan un corte de mangas (…) que sean lo bastante duros para ser amables con 

los inocentes, con independencia de lo que nos haga el enemigo a nosotros (…) Debemos 

ganarnos los corazones y las mentes del pueblo iraquí (…). Saludadlos, pero tened un 

plan para matarlos”47. 

                                                           
46 A.J. ABDULLAH, T., Dictadura, imperialismo y caos: Iraq desde 1989, Ed. Intermón Oxfam, Barcelona, 
2008. Pàg. 106. 
47 KAPLAN, R., Gruñidos imperiales. El imperialismo norteamericano sobre el terreno, Ediciones B, 
Barcelona, 2007. Pàg. 341. 
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El punt crític de la invasió serà el pla del cap de l’Autoritat Provisional de la Coalició, 

Paul Bremmer. És de vital importància, ja que tindrà conseqüències a llarg termini que 

expliquen enormement la creació d’Estat Islàmic, essent, de facto, una de les seves causes 

més transversals. Aquesta és la desbaazificació de la societat. Bremmer, per treure del 

poder a les elits de Saddam, corruptes i enemigues d’Estats Units, va declarar al Partit 

Baaz il·legal al país. Això és important si considerem que el Partit Baaz era el Partit Únic 

de la dictadura, és a dir, tothom, si volia treballar i formar part del sistema per guanyar-

se la vida, des del més humil fins al més poderós, havia de ser membre obligatori del 

Partit. Un cop eliminen aquest partit de la legalitat vigent en aquells moments, es produeix 

la desestructuració directa, profunda i irreversible del que quedava de sistema després de 

la invasió: “La comisión de desbaazificación (…) dejó sin empleo a entre 30.000 y 50.000 

personas”48, i a més, segons Schori, la situació administrativa que havia quedat era 

“catastrófica. Escuelas, hospitales, universidad, etc. Estaba sin dirección. Unos 1832 

profesores universitarios habían sido despedidos, más de 14.000 profesores”49. Aquí 

també s’ha de comptar a l’Exèrcit de Saddam, el que en quedava després de la invasió, i 

la policia, que tindran els mateixos problemes un cop s’han quedat sense feina ni 

pensions. Aquest serà el germen per la seva afiliació a sectors extremistes islàmics i, 

posteriorment, a Estat Islàmic. 

S’ha de tenir en compte que quan totes les mesures d’ocupació donen com a resultat el 

desmantellament total del estat iraquià com a tal, és inevitable que surtin a la superfície 

les mancances i febles no només d’una dictadura com la de Saddam Hussein sinó que 

també dins d’uns equilibris religiosos precaris. Això és entre sunnites, xiïtes i kurds, els 

                                                           
48 A.J. ABDULLAH, T., Dictadura, imperialismo y caos: Iraq desde 1989, Ed. Intermón Oxfam, Barcelona, 
2008. Pàg. 104 
49 SCHORI, P., Los años de la semilla del mal. 11-S, la guerra de Iraq y el mundo después de Bush, 
Editorial Icaria, Estocolm, 2008. Pàg. 136. 
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quals es trencaran amb el caos i desorganització provocats pels estatunidencs al 

desbaazificar la societat, permetre saquejos i torturar a acusats de terrorisme. Així es taca 

d’una forma irremeiable la imatge d’alliberadors i s’inicia així la resistència contra les 

tropes nord-americanes enmig de la trencadissa de relacions entre els tres sectors ètnics i 

religiosos, molt diferents entre ells, amb unes fortes tensions que esclataran aleshores. 

Les tensions entre sunnites, xiïtes i kurds es mantenen avui en dia, on veiem als kurds 

lluitant en dos fronts, contra Estat Islàmic i contra Turquia, per mantenir la seva 

autonomia, prenent-li territoris limítrofs a Estat Islàmic, per protegir les seves fronteres. 

Estat Islàmic es basa en el sector religiós sunnita i persegueix als xiïtes (recolzats 

entremig d’aquest caos per Iran, l’únic país de majoria xiïta, amb la irrupció de milícies 

xiïtes, sumant-se així al caos) i als kurds, els primers per conviccions religioses, 

històriques, d’altra banda, des de la fundació de l’Islam, i els segons per persecució contra 

una minoria ètnica, perseguida també per Saddam Hussein. Així doncs es tracta d’unes 

tensions molt volàtils que esclaten irremeiablement quan el control ferm, que fa 

d’equilibri (mitjançant matrimonis mixtes, per exemple, també s’ha de matisar, ja que 

s’utilitzava d’altra banda la repressió), cau de sobte, i la dictadura laica de Saddam es 

converteix en una ocupació d’una força estrangera que aviat semblarà hostil pels 

iraquians. Aquestes tensions també van saber-les explotar cap a la direcció que els hi va 

interessar grups com Al-Quaeda: “han desarrollado una estrategia brutal de avivar los 

sentimientos sectarios atacando a los chiíes con la esperanza de generar una 

contraofensiva antisuní (…), el clima de caos y sectarismo mejoraba sus posibilidades 

de reclutar hombres para una guerra religiosa”50. 

                                                           
50 A.J. ABDULLAH, T., Dictadura, imperialismo y caos: Iraq desde 1989, Ed. Intermón Oxfam, Barcelona, 
2008. Pàg. 122. 
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Així doncs, en definitiva seran aquests aspectes, (la desbaazificació, la mala praxis nord-

americana durant l’ocupació, les divisions internes) i molts d’altres, que, actuaran 

conjuntament i provocaran el brou de cultiu perfecte perquè l’opció de crear un Estat 

Islàmic a l’Orient Mitjà sigui realment viable.  

4.2.- Característiques principals 

Per analitzar correctament la forma de ser i de funcionar d’Estat Islàmic hem de tenir molt 

en compte quins són els elements primigenis, quins són els caràcters més importants, els 

que hi deixen la empremta més profunda dins del modus operandi d’ISIS.  

4.3.1.- L’auge del Wahhabisme i del Salafisme Yihadista  

Si la Guerra d’Iraq és un precedent indispensable per entendre el sorgiment d’Estat 

Islàmic, no es pot obviar la cadena de transmissió, un dels elements més importants, que 

provocarà la evolució cap al Daesh: el Wahhabisme, una visió sunnita de l’Islam 

distorsionada i portada al extremisme: “clasificaríamos el wahabismo como 

fundamentalista. Es profundamente conservador (…). Le preocupa mucho librar al islam 

de lo que ve como distorsiones posteriores de la fe original, y recuperar los valores que 

cree que encarnaron las primeras generaciones tras la muerte del profeta Mahoma”51. 

S’ha de tenir en compte que el wahhabisme no és nou, s’origina al segle XVIII  i és 

fortament anti-xiïta, lligat des del principi amb Aràbia Saudita. Estat Islàmic es nodreix 

d’aquest fonamentalisme, és la seva columna vertebral que es diversifica i fins i tot, ha 

crescut a l’ombra d’Al-Quaeda, també wahhabita, però superant a aquesta organització 

en molts aspectes, com per exemple una lluita sense descans contra els xiïtes, provocants 

nombrosos atacs terroristes contra aquesta minoria islàmica. 

                                                           
51 DYER, G., Que no cunda el pánico. Respuestas al terrorismo de Estado Islámico, Ed. Librooks, 
Barcelona, 2015. Pàg. 15. 
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Si el Wahhabisme és una corrent massa radical de l’Islam, està clar que no és la única, ja 

que la ideologia d’Estat Islàmic està influenciada fortament no només pel Wahhabisme 

sinó també per una altra corrent semblant: el salafisme yihadista, de la mà d’un dels 

terroristes que va començar a estendre la influència i la idea de que un Estat Islàmic com 

el que coneixem avui dia, era possible: “Ahmad Fadl al Nazal al Jalayleh, más conocido 

por su nombre de guerra “Abu Musab al Zarqaui”, miembro destacado (…) del 

movimiento radical violento Bayt al Iman, fundado (…) por (…) “Abu Muhammad al 

Maqdisi”, uno de los padres el salafismo yihadista y figura central en la ideología que 

hoy sustenta el Estado Islámico”52. 

Aquest terrorista, Al Zarqaui va ser membre d’una organització terrorista pròxima a d’Al-

Quaeda primer (anomenada “Tanzim Qaidat al Yihad fi Bilad al Rafidin”, és a dir, 

Falange d’Al-Quaeda per la Guerra Santa a Iraq). Aquesta “Falange” es va sumar amb 

altres grups locals semblants formant l’anomenat “Consell de Shura Muyahidin” per 

lluitar contra l’ocupació estatunidenca d’Iraq (amb clares reminiscències dels muyahidins 

d’Afganistan que lluitaven contra l’ocupació soviètica). Aquest Consell va ser el veritable 

embrió del futur Estat Islàmic. 

És important tenir això en compte ja que serà aquest consell, al 2006, després de la mort 

d’Al Zarqaui va anunciar l’establiment del Estat Islàmic d’Iraq (ISI), el qual estava dirigit 

per “Hamid Daud Muhamad Khalil al Zawi” més conegut amb el seu nom de guerra: Abu 

Omar Al Bagdadi, el futur autoproclamat “Califa” de l’actual Estat Islàmic i la persona 

més perillosa i més buscada per totes les agències de seguretat d’Estats Units i Europa. 

Sens dubte l’afirmació de Pierre Schori de: “Iraq ahora es el nuevo campo de 

entrenamiento de los terroristas después de Afganistán, un imán para los yihadistas y  un 

                                                           
52 MARTÍN, J., Estado Islámico. Geopolítica del caos, Ed. Catarata, Madrid, 2015. Pàg. 31. 
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punto de encuentro central para la nueva acción global terrorista (…): No son los 

terroristas de Sadam los que se extienden en Oriente Medio (…), sino los de Bush”53 s’ha 

tornat una veritat inqüestionable a hores d’ara i és molt útil no només pel present sinó pel 

nostre futur trobar el perquè. 

4.3.2.- Estructura d’Estat Islàmic 

Per analitzar correctament a Estat Islàmic i decidir si té connotacions feixistes o no, s’ha 

de tenir molt en compte la seva organització interna i la seva estructuració sobre el 

terreny, és a dir, esbrinar com, logísticament, han aconseguit vertebrar el seu poder 

dominant una basta extensió entre Iraq i Síria, aconseguint una gran acceptació entre la 

població civil que no ha emigrat a Europa “intentant” aconseguir una sortida davant la 

guerra.  

Per començar, s’han de tenir clars els seus orígens, i com, a partir del “Consell de Shura”, 

creat el 15 de gener de 2006, que era una fusió de diversos grups d’insurgència que 

lluitaven contra l’ocupació nord-americana a l’Iraq, es va coordinar i millorar, dins d’una 

evolució interna que anava perfeccionant-se, a mesura que es consolidava el seu braç 

armat amb victòries decisives sobre el terreny, com l’ocupació de Mossul o la ciutat de 

Raqqa, la seva capital: “El desenlace fue un sistema piramidal, dirigido por un secretario 

general (…), un consejo asesor que funciona como un gabinete de ministros y un brazo 

armado vinculado a los intereses políticos”54. 

Al capdavant d’aquest sistema piramidal s’erigeix la figura del “Califa Ibrahim” pels seus 

acòlits o, com és conegut internacionalment: Abu Bakr al Bagdadi, el autoproclamat 
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Califa d’Estat Islàmic, que dirigeix les xarxes d’aquesta organització, que podríem definir 

com gairebé estatal, ja que elements no li falten.  

La importància de la desbaazificació estatunidenca durant la Guerra d’Iraq reflecteix aquí 

la seva importància ja que, com a conseqüència directa d’aquest desmantellament 

provocat: “al contrario que Bush, que prefirió desmantelar el Ejército iraquí, Al Bagdadi 

rentabiliza su antigua estructura y su bien entrenado capital humano”55. 

Per entendre com s’organitza una estructura piramidal com aquesta, s’ha de tenir en 

compte que el principal temor que té Abu Bakr al Bagdadi són les infiltracions i el 

espionatge enemic envers la cúpula d’Estat Islàmic. Això fa que sigui una estructura 

gairebé impermeable i descentralitzada (encara que sigui piramidal, per assegurar-se que 

les seves operacions segueixen sent secretes diversificant el seu radi d’acció). Es 

descentralitzada i està dividida per dos governs independents i simplificats, per evitar les 

temudes infiltracions, de fet: “El mayor peligro, y también el mayor éxito hasta la fecha 

del Estado Islámico, es su impermeabilidad, que ha evitado las infiltraciones de agentes 

extranjeros”56. Aquests dos governs tenen la mateixa estructura interna i són administrats 

per dos antics oficials del règim de Saddam Hussein: l’ex-Tinent Coronel de l’Exèrcit de 

Sadam Hussein i veterà de les Forces Especials, Abu Muslim al Turkumani i, d’altra 

banda, l’ex-General de les forces armades de Saddam, Abu Ali al Anbari. Cadascú té sota 

el seu comandament a un gabinet de cinc ministres, els quals són els únics que poden 

contactar amb el Califa.  

És molt important comprendre com Abu Bakr al Bagdadi va saber aprofitar les restes de 

la desmantellada xarxa baazista, amb molts càrrecs que havien tingut posicions de poder 

i sabien com s’articula. Aquest és el cas d’aquests dos comandants. Al Anbari, per 
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exemple: “ha sido uno de los bruñidores de la profesionalización de su estructura militar, 

y uno de los principales promotores de la resurrección de las antiguas redes de 

Inteligencia de Sadam Husein”57, on el primer, Al Turkamani (el qual va morir el 9 de 

novembre de 2014 per un atac de drons) s’encarregava de la gestió directa, política i 

militar d’Iraq, i el segon, Al Anbari, de la mateixa gestió directa però a Síria.  

Al costat del gabinet de cinc ministres, civils (Finances, Comunicacions, Administració 

Civil, Sanitat i Educació a més d’un clergue encarregat de la Justícia, seguint l’estricte i 

brutal ordre del sistema wahhabita), està l’estructura militar, que consta de tres 

comandants: un encarregat de coordinar les operacions bèl·liques a Síria, un altre 

encarregat de la intendència militar, és a dir, el proveïment de recursos per mantenir-se al 

front de guerra, i el tercer, que coordina l’activitat dels serveis secrets. 

El sistema aconsegueix una eficàcia enorme, aquí radica bona part del seu èxit a curt 

termini ja que aconsegueix estructurar-se a nivell local molt ràpidament just després de 

conquerir nous territoris. Sota d’aquests cinc ministres civils s’organitzen diversos 

secretaris d’Estat que coordinen i organitzen diverses províncies o “wilayat”, i quan es 

conquereix una ciutat, un home d’Al Bagdadi assumeix l’alcaldia, un clergue s’ocupa 

immediatament del sistema judicial de la ciutat i un oficial organitza els serveis de 

seguretat i Intel·ligència: “Los antiguos funcionarios del partido Baaz (…) completan los 

escuálidos cuadros. Ocupan oficinas, restablecen la sanidad y la educación y gestionan 

la escasa industria”58. 

La pregunta és, perquè la gent, la població civil que encara hi viu a les zones ocupades 

per l’ISIS, ho accepta i hi conviu amb aquesta nova estructura? La resposta es la por i la 

inseguretat, és a dir, comparteixen molts aspectes amb la població que s’integra, per 
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exemple, dins dels partits neofeixistes com Grècia o França. Alba Daurada i Front 

Nacional aprofiten aquesta inseguretat, aquesta incertesa  envers el futur per propagar la 

seva ideologia i consolidar-se. Estat Islàmic fa el mateix, és a dir, s’aprofita d’una zona 

en guerra des del 2003, amb una població farta, cansada de viure les penúries de la guerra 

(i les sancions econòmiques durant la dictadura de Saddam Hussein després de la Guerra 

del Golf, que va provocar que patissin els sectors més empobrits de la societat però l’elit 

política, que era a la que de debò anaven dirigides aquestes sancions). Si tenim en compte 

aquest llarg desgast de la població, cansats de decepcions polítiques, bombardejos 

indiscriminats d’uns i d’altres i, en definitiva, suportar una por constant cada dia durant 

més d’una dècada, és absolutament lògic que suportin el que per ells és el “mal menor”, 

aguantar la sharia i la submissió islàmica més execrable però a canvi poder “gaudir”, per 

fi, d’una relativa seguretat a les zones millor controlades per l’ISIS: “el Estado Islámico 

disfruta de un amplio respaldo popular, a pesar de haber impuesto medidas restrictivas 

contra las mujeres y bárbaros castigos similares a los que existen en naciones que se 

consideran islámicas”59. 

Si això li sumem que amb una part de tot el que aconsegueix en finançament, aspecte del 

qual parlarem a continuació, s’inverteix en reconstruir obres públiques, escoles... 

restaurar els serveis públics i fer visibles altres manifestacions d’estat central. En paraules 

de Javier Martín: “Los castigos son brutales. Imponen el miedo, pero también acaban con 

los robos y la inseguridad, algo que tras años de guerra, los iraquíes valoran por encima 

de todo (…). Si a eso se añade que reparan las infraestructuras, entiendes por qué la 

gente aguanta sus locuras”60. 
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Així doncs és, si més no, comprensible entendre el recolzament popular que té el règim 

d’Al Bagdadi, un recolzament esbiaixat tot i això, ja que s’ha de tenir en compte tots 

aquells milers de persones que han emigrat cap a Europa (i que no poden entrar, ja que 

pateixen condicions infrahumanes a les fronteres de Turquia, Hongria o Grècia), 

conscients de la impossibilitat de viure sota els designis d’Estat Islàmic. 

4.3.3.- Formes de finançament 

Està clar que Estat Islàmic es diferent en molts aspectes a les amenaces terroristes 

viscudes fins al moment ja que mai s’ha de perdre de perspectiva les ànsies d’Estat Islàmic 

per articular-se com un estat dins del territori que controla. Això implica distanciar-se i 

(inclús trencar definitivament) amb Al-Quaeda i, més concretament, el seu braç armat a 

Iraq, el Front Al-Nusra, ja que hi ha discrepàncies en la forma d’actuar i d’organitzar-se 

com a Estat (Al-Quaeda no volia una organització estatal com Estat Islàmic tan aviat, ni 

utilitzant mètodes tan brutals contra població islàmica. Aquí va començar el 

deteriorament entre les dues formacions). Per constatar-ho, Martín apunta que: “todos los 

gobernantes existentes y todos los grupos yihadistas rivales tendrían que jurar lealtad al 

Califa Ibrahim. SI no lo hacían o se negaban a hacerlo, no solo serían pecadores: serían 

apóstatas que debían ser asesinados”61. Així doncs, el sistema de finançament és un dels 

pilars bàsics de qualsevol sistema estatal així com també d’Estat Islàmic, diversificant-se 

aquest en diverses branques per organitzar els seus sistemes de recaptació i obtenció de 

recursos, d’acord amb les circumstàncies, per així poder continuar amb la guerra: “sale 

de un eficaz sistema que combina el contrabando, la extorsión y la recaudación de 

diferentes tipos de impuestos”62. 
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Segons alguns autors que el periodista Javier Martín no menciona, a part d’aquest sistema 

diversificat de finançament també hi ha un sector de “donacions” externes però només 

suposa un 5% del total. Tanmateix un altre periodista i historiador, Gynne Dyer, qualifica 

de “substancial” els donatius d’admiradors rics dels estats del Golf Pèrsic però que és un 

procés que està minvant per les pressions i els esforços que fa Aràbia Saudita i altres 

països estan duent a terme. 

A més d’aquestes donacions està el “lucratiu” negoci dels segrestos (França va pagar 18 

milions per 4 segrestats), i Dyer calcula que uns 25 milions són els que han guanyat a 

causa dels rescats però són molts més diners, ja que el 7 de maig d’aquest any es van 

entregar a 3 reporters “freelance” espanyols, José Manuel López, Ángel Sastre i Antonio 

Pampliega, a les autoritats després de gairebé 10 mesos retinguts. Sens dubte és un consol 

per les famílies dels segrestats poder recuperar-los però ens hem de preguntar quants 

milions d’euros els hi ha hagut de donar el govern espanyol a canvi de la seva llibertat i 

com utilitzaran aquests diners: “Oficialmente, la mayoría de los gobiernos niega estos 

pagos y suscribe la teoría de que conducen a futuros secuestros, al impulsar la captura 

de extranjeros como fuente de financiación para las organizaciones terroristas”63. Es 

podrà haver salvat  3 vides humanes però la quantitat de vides que podrien morir a causa 

d’aquests diners... és una incògnita difícil de resoldre. Lligat als segrestos de forma 

intrínseca està l’ús i la venda d’esclaves sexuals, ja siguin usades per les seves tropes com 

a “trofeu de guerra” o venudes per internet a través de les xarxes socials: “El Estado 

Islámico (…), reconocía el uso de esclavas sexuales y lo defendía como una práctica 

consistente con las antiguas tradiciones islámicas, a condición de que sean mujeres no 
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musulmanas capturadas durante la batalla o miembros de sectas musulmanas (…) 

apóstatas”64. 

Una altra forma d’aconseguir diners d’una forma ràpida i aprofitant la dinàmica 

d’esborrar i eliminar qualsevol passat que contradigui el dogma d’ISIS és la venda 

d’antiguitats, restes de monuments abans de destruir-los, peces de valor incalculable de 

diversos museus com el de Mossul tot i el vídeo que van produir destruint diverses 

antiguitats (un acte propagandístic imbricat en el desig de promocionar-se i acceptar 

seguidors a través de les xarxes socials i internet, tema del qual parlarem amb més detall 

posteriorment) tot i que Dyer és més realista al dir que la venda d’antiguitats: 

“continuarán, sin duda, pero representan una gota en el océano en relación con lo que 

se necesita”65. 

Un dels elements que demostren més clarament que Estat Islàmic es diferencia i s’allunya 

enormement de ser una organització terrorista per esdevenir clarament una organització 

de caire estatal és la recaptació d’impostos. Hi ha diversos tipus d’impostos que 

diversifiquen els tipus de població diversa que encara conviu dins dels territoris controlats 

per l’ISIS, però cal tenir en compte aquest aspecte de l’obtenció de diners a través dels 

impostos ja que organitzacions com Al-Quaeda no tindran aquest recurs perquè, en el seu 

cas, no voldran establir un Estat purament “islàmic”. Segons els seus preceptes 

consideraran que és massa aviat, més si ens adonem de la lluita interna entre Al Bagdadi 

(vista en tota la seva esplendor al proclamar-se “Califa” de tot l’Islam, una proclamació 

òbviament excloent de tots aquells que no admetin ni es supeditin al poder d’Estat 

Islàmic) i totes aquelles forces islàmiques que no volien reconèixer aquesta “escalada” de 
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poder, com és el cas d’Al-Quaeda i d’altres països islàmics com Aràbia Saudita. Als 

impostos regulars se li suma el sistema de duanes intern, on imposen peatges a camions i 

altres vehicles a canvi de garantir la seva seguretat fins al lloc de destinació. Tot i això 

s’ha de matisar l’efecte d’aquests impostos ja que poden ser senyal inequívoca de la 

consolidació i efectivitat d’un poder de caire estatal i centralitzat però s’ha de tenir en 

compte de qui es recapta aquests impostos: “se trata de gente relativamente pobre en su 

gran mayoría”66, per tant s’ha de tenir en compte aquest fet i com ho intenta pal·liar Estat 

Islàmic, diversificant i multiplicant les formes d’obtenir recursos econòmics o 

rendibilitzant al màxim aquells dels que disposa. 

Però si hi ha un recurs dins del sistema de finançament que eclipsa a totes les altres formes 

d’aconseguir recursos econòmics és la venda de petroli a empreses turques (on el primer 

ministre Erdogan no té massa interessos en derrotar a Estat Islàmic com al enemic que 

tenen en comú amb ells, els Kurds i el PKK), empreses xineses, russes o al propi bàndol 

del dictador sirià Bashar Al Assad que, tot i lluitar contra rebels i Estat Islàmic per igual, 

no pot deixar de banda els interessos energètics que necessita per continuar la guerra, 

encara que hagi de pactar amb un dels seus enemics. Tanmateix el seu poder d’extracció 

de petroli s’ha vist minvat últimament pels nombrosos atacs aeris d’Estats Units, dirigits 

precisament contra aquestes infraestructures per debilitar-los econòmicament, ja que: 

“antes del inicio de los bombardeos aliados, el Estado Islámico vendía unos 70.000 

barriles de crudo diario (…) los ingresos oscilarían entre 1 y 3 millones de dólares al 

día. Entre 365 y 995 millones de dólares al año”67, una estratègia que sembla que està 

fent efecte però que no serà efectiu a llarg termini, segons Dyer. Els bombardejos se li 

sumen, a més, el tancament més efectiu ara, de les fronteres turques: “medidas enérgicas 
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contra el contrabando en la frontera turca está empezando a recortar el flujo de dinero”68 

No serà efectiu perquè l’ofegament econòmic no serà total, és a dir, sempre hi haurà 

“clients” que acceptaran aquest petroli de manera encoberta. 

4.3.4.- Formes de Captació i Propaganda 

Un dels aspectes que té més repercussió pública a Occident són les formes de captació de 

les que disposa Estat Islàmic per augmentar les seves tropes, aquestes formes són molt 

diverses i estan adaptades als nous temps. La forma més eficaç radica en la televisió i les 

xarxes socials com Twitter o Youtube en les que expandeixen el seu missatge de forma 

viral i aconsegueixen la màxima difusió, a part de la cobertura dels mitjans internacionals 

de comunicació que acaben de disseminar la seva existència al món i amplien l’efecte 

propagandístic ja que: “lanza un mensaje: pese a los bombardeos occidentales crecemos, 

seguimos fuertes y vivos”69. Els vídeos amb execucions i altres símptomes de barbàrie 

medieval són un dels seus pilars. La qüestió és aconseguir impactar als “enemics de la fe” 

i impressionar i atreure als futurs membres que lluitaran per la Gihad i les xarxes socials 

són l’eina perfecta en un món globalitzat com aquest.  

Tan important són les xarxes socials, i Internet en general, pels seus interessos que Estat 

Islàmic ha aplicat mesures defensives per evitar que les agències de seguretat de països 

enemics, com la NSA estatunidenca principalment o la CIA, sense anar més lluny, pugin 

espiar i interceptar informació sensible a través d’Internet. Estat Islàmic avisa als seus 

acòlits de que: “Es preciso que jamás se envíe o se diga nada que sea personal o sensible 

ya que la NSA [Agencia de Seguridad Nacional de EE.U.] puede interceptarlo aunque 

usted esté utilizando un navegador que crea que ha logrado disimular. Si usted nos 
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pregunta si la NSA es capaz de romper su código secreto, nuestra respuesta es que 

probablemente sí”70. 

Seguint la premissa de: “Todo aquel que ansíe sumarse a la lucha de Al Bagdadi es 

bienvenido, provenga de donde provenga”71, els estrangers nouvinguts són passats per la 

frontera i portats a camps d’ensinistrament. Un cop allí han de demostrar que compten 

amb la recomanació d’un combatent allistat, no poden sortir del país, ja que els hi treuen 

el passaport, i sobretot, són investigats a consciència i detingudament ja que s’han 

d’assegurar que no hi ha filtracions d’espionatge i que Estat Islàmic segueix sent 

impermeable com fins al moment. Òbviament l’aspecte religiós és un pilar d’aquesta 

investigació sobre els nous allistats i si superen el filtre comença la instrucció en el maneig 

d’armes i explosius. Un cop acabada la instrucció els hi entreguen un arma i un mes de 

salari (oscil·la depenent de la classe de yihadista: “los yihadistas rasos procedentes del 

África subsahariana cobran 300 dólares, los de los países del Magreb 350 y los europeos 

500 dólares, frente a los 250 de sirios e iraquíes”72).  

De totes formes s’ha de tenir en compte el pragmatisme que mou a Estat Islàmic, és a dir, 

pel que fa als estrangers, ja siguin europeus o nord-americans, els quals són una minoria, 

és cert, però tot i així, suposen una eina útil per utilitzar a nivell fortament propagandístic, 

ja que cala profundament en l’imaginari col·lectiu dels països d’origen d’aquests 

estrangers. L’exemple perfecte el trobem en “John el Gihadista” que, tot i néixer a 

Kuwait, va créixer a Londres. Quan es va saber la notícia de la seva existència i adhesió 

a ISIS, la por es va estendre per Gran Bretanya i la resta d’Europa, en el sentit que, 
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eliminar a aquest membre, es va convertir en el primer objectiu a batre a curt termini i 

suposant per Estat Islàmic propaganda i difusió gratuïtes i de llarg abast.  

Realment el pragmatisme d’Estat Islàmic arriba fins al punt de no considerar “recursos 

clau” als estrangers pel que fa al combat a causa de la seva poca experiència i costós 

aprenentatge (a més que la majoria no saben parlar àrab fet que els impedeix accedir a 

posicions més altes de poder), sinó que són simples peons, utilitzats sense remordiments 

com a elements propagandístics, aprofitant la seva mort per enaltir-la i convertir-la en 

material per gravar més vídeos i aconseguir així una difusió més àmplia a Europa. És 

més, esgrimeixen que, encara que mori un gihadista estranger, realment anirà al paradís, 

ja que era un combatent voluntari i és considerat màrtir, i per tant trobarà allò que va venir 

a buscar: “El ISIS califica (…) a Emwazi [el nom de guerra islàmic de John el Yihadista] 

de “mártir” y “hermano honorable”. Estados Unidos ofrecía una recompensa de 10 

millones de dólares por John el Yihadista”73. Tanmateix, encara que és relativament fàcil 

entrar a formar part de les files d’adeptes d’Estat Islàmic, és impossible sortir-ne ja que 

“el castigo por huir “el paraíso islámico” es la muerte”74. Lamentablement aquesta 

afirmació és molt útil, ja que, aquesta amenaça no va només dirigida als combatents sinó 

a tothom, ja sigui homes, dones o nens els que vulguin escapar, com per exemple: “El 

grupo yihadista Estado Islámico ha ejecutado quemando vivos a cinco miembros de una 

misma familia, entre ellos tres niños, por huir de las zonas que controla al sur de la 

localidad de Kirkuk”75. Està clar que aquestes execucions amb mètodes tan cruels i brutals 

com pot ser aquest cas, serveixen de lliçó a tots aquells que ho veuen, i donat l’afany 

                                                           
73 http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/19/actualidad/1453238938_840805.html 
Visualitzat el 12/05/2016. 
74 MARTÍN, J., Estado Islámico. Geopolítica del caos, Ed. Catarata, Madrid, 2015. Pàg. 63. 
75 http://www.europapress.es/internacional/noticia-estado-islamico-quema-vivos-irak-cinco-miembros-
familia-ellos-tres-ninos-20160511041647.html Visualitzat el 12/05/2016. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/19/actualidad/1453238938_840805.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-estado-islamico-quema-vivos-irak-cinco-miembros-familia-ellos-tres-ninos-20160511041647.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-estado-islamico-quema-vivos-irak-cinco-miembros-familia-ellos-tres-ninos-20160511041647.html
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d’Estat Islàmic per reivindicar-se i promocionar-se, arribarà a la major quantitat de gent 

possible. 

Una altra manera de propaganda “pragmàtica” és captar i involucrar a persones que ja 

visquin a qualsevol territori que sigui objectiu d’Estat Islàmic i que sigui difícil infiltrar-

se des de Síria o Iraq, amb fronteres molt vigilades, com és aquest el cas d’Europa o 

Amèrica del Nord. En lloc de gastar recursos en infiltrar gihadistes des de l’estranger, es 

capta a població autòctona; normalment acostumen a ser musulmans no acceptats pel país 

en qual viuen ni assimilats culturalment ni inserits laboralment, patint episodis de 

xenofòbia (aspecte que es retro-alimenta no només per l’auge dels partits neofeixistes i 

d’ultra-dreta analitzats anteriorment sinó perquè entra dins d’una espiral d’odi gairebé 

impossible de parar) que acosten irremeiablement (quan tots aquests aspectes conflueixen 

a la vegada i sobre la “víctima” adequada) al gihadisme. La prova fefaent són els 

atemptats viscuts durant els últims anys amb víctimes múltiples, com per exemple els 

atacs contra Charlie Hebdo a París al 7 de gener del 2015, els múltiples atemptats a la 

mateixa ciutat al 13-14 de novembre del mateix any (reivindicats per Estat Islàmic) o 

l’atac de San Bernardino a Los Ángeles, Estats Units, al mes següent, atacs duts a terme 

per població autòctona, comptant amb finançament d’ISIS, és cert, però amb riscos molt 

petits, gairebé inexistents, ja que la inversió per part d’Estat Islàmic és mínima i l’impacte 

de la seva influència és, en canvi, enorme.  

Per tant, com a estratègia per part d’ISIS és brillant per la senzillesa i la falta de riscos, 

un aspecte que realment juga en detriment de les llibertats civils dels països que són 

atacats ja que els serveis de seguretat de dits països augmentaran la seguretat, és cert, 

minimitzant el risc d’atac terrorista però a costa de drets fonamentals com és la protecció 

de dades personals... etc.  
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4.3.5.- Sistema educatiu  

Una de les formes de captació que més efectivitat té i més repercussions tindrà de cara al 

futur, a un nivell molt profund i gairebé impossible de solucionar a curt termini és 

l’educació. Com hem vist, l’ISIS ha instaurat un sistema educatiu a nivell estatal, 

controlat pel clergat wahhabita. La influència que està tenint a les noves generacions és 

terrible ja que s’està perpetuant durant tot el temps de conquesta, és a dir des del 2006 

però més efectivament des del 2011, Estat Islàmic ha estat instaurant el sistema educatiu, 

cada cop amb més força i eficàcia (controlant sistemàticament cada nou territori conquerit 

i inserint la seva estructura fins a nivells locals) i això implica que durant, com a mínim 

5 generacions, però realment són moltes més les generacions tacades i influenciades 

sistemàticament, la quantitat de nens i nenes que han d’aprendre les normes bàsiques i 

enormement restrictives de la “Sharia”, la  llei islàmica i, a més a més, inserint-se dins 

del wahhabisme com a corrent sunnita altament extremista: “da prioridad a los niños 

como vehículo para asegurarse lealtad a largo término , adherencia a su ideología y 

cuadros de combatientes devotos que verán la violencia como un modo de vida”76. A més, 

els clergues encarregats de l’educació de les noves generacions han modificat en molts 

aspectes més el sistema educatiu, no només pel que fa a l’ensenyament religiós, sinó 

també per la separació de sexes, han modificat l’assignatura d’Història, també la de 

Geografia; han eliminat l’assignatura d’Art, Química, Física i Anglès però han deixat 

intactes Matemàtiques, la llengua àrab i la Teologia Islàmica. Tots aquests canvis dràstics 

responen als seus interessos: eliminar tot allò “superflu” que pugi suposar un obstacle pel 

rentat de cervell que estan realitzant als nens i nenes sota control d’Estat Islàmic: “Es un 

auténtico lavado de cerebro y una estrategia del IS para garantizarse lealtad. Cuando 

                                                           
76 http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-11-23/los-hijos-del-estado-islamico-campamentos-
para-ninos-que-seran-ejecutores-y-suicidas_499621/ Visualitzat el 12/05/2016. 

http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-11-23/los-hijos-del-estado-islamico-campamentos-para-ninos-que-seran-ejecutores-y-suicidas_499621/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-11-23/los-hijos-del-estado-islamico-campamentos-para-ninos-que-seran-ejecutores-y-suicidas_499621/
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crezcan, esos menores no serán capaces de pensar por ellos mismos ni transgredir lo 

enseñado”77. 

Tot això suposa un canvi tan profund per aquests infants que és difícil de calcular 

l’impacte que suposa actualment i, encara pitjor, que suposarà en un futur. Els plans per 

utilitzar aquests nens és seguir amb la guerra a llarg termini, convertint-se en un problema 

generacional de molt difícil solució, si és que n’hi ha alguna que sigui capaç de curar el 

mal que estan fent a aquest nivell tan profund: “El Estado Islámico sabe que cuanto antes 

comience el proceso de adoctrinamiento, más leal resultará esta nueva generación de 

yihadistas”78.  

Organitzacions de drets humans com “Human Rights Watch” confirmen que hi ha camps 

d’entrenament a menors per tot el territori controlat per l’ISIS, des de Raqqa, Alepo fins 

a Mossul. Es calcula que són uns 800 menors els que estan dins d’aquests camps però 

podrien ser molts més els que pateixen adoctrinament sense descans, visualitzant 

execucions i rentant-los-hi el cervell fins que són capaços de lluitar per la Gihad sigui 

com sigui ja que, es creu que uns 200.000 o 300.000 nens estan sent utilitzats tant en els 

camps de batalla com en l’avantguarda, variant l’edat d’entre 18 a 10 anys.  

S’ha de tenir en compte també les circumstàncies de guerra que envolten a aquests nens, 

és a dir, un cop enfonsat el sistema educatiu del règim de Saddam Hussein i sense 

esperances de reconstrucció d’un sistema similar que aculli als nens, aquests acaben anant 

a les mesquites, ja que: “los procesos de captación empiezan en las mezquitas”79, i allí 

entren en una espiral de rentat de cervell envers la Gihad que els hi obre les portes als 

                                                           
77 http://www.elmundo.es/internacional/2015/07/04/5596d66522601d286c8b45c5.html Visualitzat el 
16/05/2016. 
78 http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-11-23/los-hijos-del-estado-islamico-campamentos-
para-ninos-que-seran-ejecutores-y-suicidas_499621/ Visualitzat el 12/05/2016.  
79 (Ídem). Visualitzat el 12/05/2016.  

http://www.elmundo.es/internacional/2015/07/04/5596d66522601d286c8b45c5.html
http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-11-23/los-hijos-del-estado-islamico-campamentos-para-ninos-que-seran-ejecutores-y-suicidas_499621/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-11-23/los-hijos-del-estado-islamico-campamentos-para-ninos-que-seran-ejecutores-y-suicidas_499621/
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camps d’entrenament gihadista. S’ha de tenir en compte la importància dels nens en 

aquest sistema de captació ja que com més petits siguin, més temps passaran dins de 

l’òrbita d’ensenyament gihadista, més impressionables i influenciables són i, per tant, 

seran més dependents de la doctrina gihadista. 

No només capten així als nens sinó que Estat Islàmic té altres estratègies com empobrir a 

la població de les ciutats, com una mesura de control social (tal i com va fer Franco durant 

la postguerra, per exemple, és a dir, no és res nou) que provoca que les famílies no vegin 

cap altra solució pels seus fills que entregar-los a les autoritats a canvi de diners (uns 100 

dòlars) per què formin part d’aquest sistema d’entrenament de nens-soldat i serveixin als 

interessos sense escrúpols d’Estat Islàmic: “habían combatido en batallas, actuado como 

francotiradores, atendido puestos de control, espiado a las fuerzas hostiles, tratando a 

los heridos en los campos de batalla y transportando municiones y otros suministros al 

frente, mientras a su alrededor estallaba el combate”80. 

Una altra estratègia, molt més simple i dràstica, és el segrest directe dels infants orfes, o 

d’aquells que estan separats de les seves famílies per estar en camps de refugiats. També 

poden emportar-se per la força a aquells que sí tenen família mitjançant amenaces 

d’empresonament o altres mètodes coercitius per aquelles famílies que no cooperessin.  

Aprenen, per exemple, a immolar-se, el maneig d’armes, tortura, vigilància o l’educació 

religiosa, aquesta última com un dels pilars bàsics de l’ensenyament gihadista. També els 

ensinistren per espiar i informar dels detractors o espies enemics que resideixen dins del 

territori controlat per Estat Islàmic, una mesura més que té dos facetes dins d’un mateix 

objectiu: si la primera és obtenir un major control de la població a nivell local gràcies a 

la tasca d’espionatge realitzada per aquests nens, la segona és provocar que la pròpia 

                                                           
80 https://www.hrw.org/es/news/2014/06/22/siria-grupos-armados-envian-ninos-la-guerra Visualitzat 
el 16/05/2016. 

https://www.hrw.org/es/news/2014/06/22/siria-grupos-armados-envian-ninos-la-guerra
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població no confiï ni en els seus fills, assegurant una inseguretat i una por que facilita 

enormement el sotmetiment de la població a un nivell molt més eficaç. 

L’ensinistrament de nens soldat no és només un arma de control sobre la població sinó 

també un arma de guerra, és a dir, segresten a nens i nenes pertanyents als bàndols 

enemics i els utilitzen per acoquinar als familiars i dispersar la por com si fos un virus. 

Un cop ensinistrats els tornen per trobar-se amb els seus familiars però els efectes de 

l’ensinistrament poden truncar la felicitat de tornar-los a veure amb vida. És el cas del 

segrest de 153 menors kurds durant 5 mesos. Un cop tornats als llocs d’origen: “temen 

que hayan sido liberados para inyectar las ideas del EI a las comunidades kurdas”81. Per 

tant aquests menors (kurds en aquest cas) tenen una doble funció: segregar la por i l’odi 

per Estat Islàmic als enemics i ampliar el gihadisme fora de les fronteres d’Estat Islàmic, 

just a dins de les cases dels enemics d’Estat Islàmic, creant una por i un trencament social, 

a nivell familiar, de enormes dimensions ja que farà falta molta ajuda psicològica durant 

molt temps per eliminar la influència d’aquests camps d’entrenament per aquests nens i 

les seves ments: “un grave daño psicológico en los jóvenes, “incapaces de contribuir a 

la sociedad” tras su paso por los talleres islamistas, que les impiden desarrollar su 

capacidad para relacionarse”82. 

La disciplina dins d’aquests camps d’ensinistrament islàmic ha de ser absoluta ja que és 

una eina més de control per facilitar el rentat de cervell i la disciplina i l’ordre són vitals 

per aconseguir-ho. Les proves són nombroses: al juny de 2015 dos nens van morir 

crucificats per infringir el dejuni del Ramadà i a principis de novembre del mateix any 

van assassinar a 12 nens, d’entre 12 i 16 anys d’edat, que intentaven escapar-se d’un dels 

                                                           
81 http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-11-23/los-hijos-del-estado-islamico-campamentos-
para-ninos-que-seran-ejecutores-y-suicidas_499621/ Visualitzat el 14/05/2016. 
82 http://www.europapress.es/internacional/noticia-cientos-ninos-yazidies-estan-recibiendo-lavados-
cerebro-estado-islamico-norte-irak-20160430105858.html Visualitzat el 16/05/2016. 

http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-11-23/los-hijos-del-estado-islamico-campamentos-para-ninos-que-seran-ejecutores-y-suicidas_499621/
http://www.elconfidencial.com/mundo/2014-11-23/los-hijos-del-estado-islamico-campamentos-para-ninos-que-seran-ejecutores-y-suicidas_499621/
http://www.europapress.es/internacional/noticia-cientos-ninos-yazidies-estan-recibiendo-lavados-cerebro-estado-islamico-norte-irak-20160430105858.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-cientos-ninos-yazidies-estan-recibiendo-lavados-cerebro-estado-islamico-norte-irak-20160430105858.html
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camps d’entrenament de Mossul: “Los niños son sometidos a toda clase de incitación a 

los asesinatos en masa y los crímenes del IS (…). La infancia está expuesta a la crueldad 

del IS allá donde va”83 Aquests només són dos casos però, malauradament, n’hi ha molts 

més que no podem saber, al igual que tampoc podem saber la magnitud ni l’abast que 

tindran aquestes mesures envers la visió “particular” de l’educació per part d’Estat 

Islàmic cap a les generacions d’infants que les estan vivint. 

4.3.6.- Destrucció d’antiguitats  

Estat Islàmic ha horroritzat al món no només per les seves pràctiques bèl·liques, l’ús de 

nens soldat en la seva “Gihad” sinó també per la destrucció sistemàtica de monuments, 

obres d’art i antiguitats diverses que daten d’abans de l’arribada de l’Islam a Síria i Iraq i 

que expliquen bona part dels orígens de la humanitat: “el Estado Islámico no solo asesina 

sino también intenta borrar la historia humana. La brutalidad de los terroristas se ha 

cebado con casi 2.500 iglesias, mezquitas y monumentos, muchos de ellos construidos 

(…) antes de la llegada del islam”84. 

Un dels exemples més copsadors ha sigut la destrucció de Palmira, la ciutat romana a 

Síria, de més de 2.000 anys d’antiguitat i Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, que 

va començar amb la destrucció del temple de Baal, el 23 d’agost de 2015 i que ha 

continuat fins al setembre del mateix any. La ciutat romana de Palmira no és l’únic cas, 

ja que el procés de destrucció és absolutament sistemàtic. Tot allò que no destrueixen ho 

venen a col·leccionistes del mercat negre d’objectes d’art i històrics, com a una de les 

formes de finançament, explicades anteriorment.  

                                                           
83 http://www.elmundo.es/internacional/2015/11/02/56376575e2704ea1678b4592.html Visualitzat el 
16/05/2016. 
84 https://actualidad.rt.com/actualidad/181278-estado-islamico-monumentos-destruidos-antiguedades 
Visualitzat el 16/05/2016. 
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Un altre exemple de destrucció del patrimoni històric de Síria i Iraq és la demolició de la 

coneguda com Porta de Déu, antiga porta de la ciutat assíria de Nínive, fundada al segle 

VII a.C., sota l’explicació de: “ISIS views tombs they destroy as sacrilegious and a return 

to paganism”85. Però també s’han destruït molts altres monuments i antiguitats 

importantíssimes com: la Catedral armènia dels 40 màrtirs, a la ciutat siriana d’Alepo, 

exemple únic d’arquitectura barroca de tota la ciutat, destruïda el 29 d’abril de 2015, la 

ciutat assíria de Nimrud, un importantíssim jaciment arqueològic del segle XIII a.C. 

també destruït, la ciutat de Hartra, fundada al segle III a.C., declarada Patrimoni de la 

Humanitat per la UNESCO i destruïda el 7 de març de 2015 per membres d’Estat Islàmic. 

També destrueixen mesquites islàmiques, si ofenen a la seva visió de l’Islam, és clar, com 

és el cas de la Mesquita del Profeta Jonàs, a l’est de Mossul, objecte de peregrinació tant 

de cristians com de musulmans i destruïda el 24 de juliol de 2014. 

És a dir, Estat Islàmic destrueix aquestes relíquies i monuments del passat perquè els 

considera inacceptables i incompatibles amb la nova realitat “islàmica” del país. 

Realment no només aquests monuments i antiguitats representen tot allò “no islàmic” sinó 

que si es destrueixen s’ha de tenir en compte que s’elimina un tros del passat, de la 

Història de la Humanitat, una pèrdua irreparable i incalculable pel món sencer però 

necessari per Estat Islàmic. Necessari per legitimar-se no només com a Estat sinó com a 

única realitat existent de cara al futur, és a dir, argumentar (amb falta de proves més 

antigues que l’Islam i que tot allò que s’accepti dins de la seva visió de l’Islam, ja que 

s’ha destruït tot) que només existeix Estat Islàmic i no ha existit res més abans. S’ha 

eliminat tot allò que és superflu, perillós per la Fe i per la Història que el Daesh, i només 

                                                           
85 https://www.rt.com/news/339485-isis-destroys-god-gate/ Visualitzat el 16/05/2016. 

https://www.rt.com/news/339485-isis-destroys-god-gate/
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el Daesh, vol construir a la seva mida; convertint-se així en una eina més de manipulació 

i rentat de cervells de cara al futur de les noves generacions.  

Si a aquesta voluntat de legitimació s’uneixen els objectius propagandístics, hi trobem 

una simbiosi impossible d’ignorar. És a dir, no només s’utilitza la destrucció d’antiguitats 

per ajudar a eliminar les parts d’Història que a Estat Islàmic no interessa aprendre sinó 

que compleix la funció de crear un eco mediàtic a Occident i captar, amb una eina diferent 

però igual d’eficaç, a més lluitadors per la seva Causa com els vídeos que es van difondre 

ràpidament per tots els mitjans de comunicació occidentals, després de la presa de Mossul 

per Estat Islàmic i la destrucció de la majoria d’antiguitats del seu museu: “El Estado 

Islámico ha publicado un video en el que muestra cómo sus militantes destruyen 

salvajemente con picos y mazas invaluables esculturas de 3.000 años al considerarlas 

herejía”86. Sovint els gihadistes d’Estat Islàmic combinen la destrucció d’antiguitats amb 

l’aprofitament aquests símbols històrics d’altres temps pels seus fins propagandístics, 

com a reclam, com és el cas de la ciutat romana de Palmira, mig destruïda per l’ISIS, on 

es va gravar una sèrie d’execucions sumàries al teatre romà del jaciment arqueològic: 

“son los momentos de angustia de los reos ante unos verdugos menores de edad que no 

dudan en apretar el gatillo”87. Si es combina aquest símbol històric amb execucions on, 

a més, els autors d’aquests afusellaments són nens captats per Estat Islàmic es construeix 

un missatge propagandístic de força que pot ser enormement atractiu per a musulmans de 

tot arreu.  

 

                                                           
86 https://actualidad.rt.com/actualidad/167550-video-ei-destrozar-esculturas-mosul Visualitzat el 
16/05/2016. 
87 http://especiales.publico.es/publico-tv/video/515299/el-isis-publica-el-video-de-la-ejecucion-de-
veinticinco-prisioneros-en-el-teatro-romano-de-palmira Visualitzat el 16/05/2016. 

https://actualidad.rt.com/actualidad/167550-video-ei-destrozar-esculturas-mosul
http://especiales.publico.es/publico-tv/video/515299/el-isis-publica-el-video-de-la-ejecucion-de-veinticinco-prisioneros-en-el-teatro-romano-de-palmira
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5.- Conclusió – Estat Islàmic té semblances amb el Feixisme?  

La primera particularitat en la que ens hem de fixar és en les característiques que té Estat 

Islàmic. És una organització terrorista? És un Estat pròpiament dit? La resposta principal 

és que té les característiques necessàries i bàsiques per ser un Estat com a tal, és a dir, no 

té una organització tan complexa com un Estat occidental, ni tanta burocràcia, però aquí 

radica la seva força, el seu estat més primigeni, la seva estructura piramidal, l’autoritat 

indiscutible i absoluta d’Abu Bakr Al Bagdadi i les ramificacions del poder fins arribar a 

l’àmbit local, dispersant-se per la població, apostant pel seu control ferm i cruel, 

aprofitant cada recurs, per minso que sigui, al seu favor.  

Ara, com pot un “Estat” d’aquestes característiques, profundament islàmic, on el 

wahhabisme radical recorre la seva estructura de poder, la legitima mitjançant aquesta 

corrent islàmica i és un dels pilars centrals del poder d’Estat Islàmic, ésser o tenir quelcom 

de feixista? Aquesta és la gran pregunta i els diversos anàlisis que he intentat realitzar en 

aquest treball han de servir per trobar una resposta adient i ben argumentada. 

Per començar, ens hem d’allunyar de la visió “occidental” que tenen els mitjans de 

comunicació de tractar i de veure a Estat Islàmic no com un Estat en sí mateix, sinó com 

una organització terrorista més, amb diferents noms com Daesh o ISIS o ISIL, tots els 

que siguin per evitar “dignificar-los” amb el nom “d’Estat”. Això està molt lluny de la 

realitat, ja que arriba un moment en que les paraules que s’utilitzen per definir allò que 

està passant perden la seva importància, ja que els fets i les accions s’imposen per pura 

lògica. Quan un poder estructurat i consolidat com el que posseeix Estat Islàmic s’articula 

i s’organitza per tot el territori que ha conquerit, no és un simple organització terrorista 

com pot ser-ho Al-Quaeda. Estat Islàmic té característiques eclèctiques d’organitzacions 

terroristes, difon la por utilitzant els mateixos mètodes, però és inevitable si tenim en 

compte els seus orígens (on aleshores si era plenament una organització terrorista per 
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lluitar contra l’ocupació estatunidenca a Iraq amb Al Zarqaui) i està clar que usa aquests 

mètodes amb uns objectius específics: conquerir i ampliar els dominis. Per tant, els 

objectius d’una organització terrorista no són, per a res, els mateixos que té Estat Islàmic; 

d’aquí venen les tensions i la ruptura entre l’organització d’Ayman Al Zawahirí, Al-

Quaeda i l’Estat consolidat per Abu Bakr Al Bagdadi. 

Sabem que els precedents del feixisme es van gestar principalment a la dècada de 1880, 

afavorits per la crisi econòmica d’aquella època i pels inicis de la globalització que 

començaven aleshores. Personatges com Karl Lueguer a Àustria o el General Georges 

Boulanger a França van aprofitar les circumstàncies de crisi econòmica i descontentament 

popular per utilitzar la demagògia i l’antisemitisme per fer-se amb el poder. Pel contrari, 

els precedents d’Estat Islàmic no estan inserits en la política del país, ni intenten aprofitar-

se’n del sistema polític per fer-se amb el poder sinó que es tracta d’uns precedents molt 

més traumàtics, és a dir la Guerra d’Iraq i totes les conseqüències insalvables que aquesta 

va comportar, on la més important va ser la gestació de l’Estat Islàmic, primer com una 

força de resistència a l’ocupació nord-americana i després com un moviment amb un 

marge d’autonomia que s’aniria guanyant en detriment d’Al-Quaeda, que perd en 

importància paulatinament, a mesura que Estat Islàmic, un cop consolidat al 2011, va 

aconseguint prestigi militar contra les tropes estatunidenques i construint els seus propis 

objectius, allunyats cada cop més d’Al-Quaeda.  

Tanmateix, els precedents del Feixisme i les causes que l’expliquen són moltes, la més 

immediata va ser els efectes provocats per la Primera Guerra Mundial, humiliació 

nacional per Alemanya i un gran deute impossible de pagar tant a curt com a llarg termini. 

Per la concepció d’Estat Islàmic no hi ha cap conflicte a nivell mundial però no cal que 

n’hi hagi cap d’aquestes característiques, ja que les conseqüències catastròfiques a curt 

termini de la gestió nord-americana un cop ocupat Iraq donen raons de pes perquè hi 
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hagués l’opció clara de resistir contra l’exèrcit d’Estats Units. Així, donen peu ells 

mateixos, aquells que haurien d’haver sigut vistos com “alliberadors” per la població 

local, a que es lluiti i s’expulsi a “l’enemic”, una força d’ocupació, no d’alliberament o 

justícia contra la dictadura de Saddam Hussein. Una de les causes d’aquest canvi de 

perspectiva local és, sens dubte, la desbaazificació d’Iraq, un caos convuls que no preveia 

cap solució, del qual només s’enfortirien i aprofitarien les minories gihadistes, que 

creixerien inevitablement, un cop identificat l’enemic comú, és a dir, els nord-americans. 

Tot i això, al igual que Hitler va perseguir als jueus, utilitzant a aquests com a instrument 

d’amalgamació popular, Estat Islàmic no utilitza als nord-americans de la mateixa 

manera, és a dir, no només són els nord-americans, són tots aquells que no rendeixen 

submissió i obediència absoluta a Abu Bakr Al Bagdadi com a “califa”, l’enemic comú 

per Estat Islàmic són tots aquells “infidels” que s’interposen al camí d’Estat Islàmic de 

conquerir tot el món per salvar-lo. La seva visió wahhabita de l’Islam ja li proporciona 

ideològicament a Estat Islàmic d’aquest enemic comú.  

En cap moment Estat Islàmic és idèntic al Feixisme ni ho serà mai, només hi podem trobar 

semblances, identificar-les, aprendre com funcionen inserides i aplicades al nou sistema, 

en aquest cas el d’Estat Islàmic i així poder estar previnguts. Tanmateix aquesta 

comparació ha de servir, com a objectiu primordial dins de qualsevol anàlisi històric, per 

trobar una solució útil i eficaç a llarg termini a un problema actual i de gravíssimes 

conseqüències com és Estat Islàmic.  

Com s’ha dit anteriorment, l’eix tranversal d’Estat Islàmic no és l’extrema dreta, brou de 

cultiu de tots els feixismes “estàndards” coneguts fins al moment, sinó un aspecte molt 

diferent com és la religió, l’Islam, concretament una visió radical d’aquesta, el 

Wahhabisme, on aposten per una tornada als temps on la rectitud i l’ordre islàmic eren 

els més purs i correctes pel món islàmic, és a dir, a l’època després de morir el profeta 
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Mahoma. Compleix les directrius de Robert O. Paxton quan afirma que: “un fascismo del 

futuro (…) no tiene por qué parecerse literalmente al fascismo en símbolos o signos 

externos. Un movimiento futuro que «prescindiese de instituciones libres» para realizar 

las mismas funciones de movilización de masas a través de la reunificación, purificación 

y regeneración de algún grupo atribulado, se llamaría sin la menor duda de algún otro 

modo, y se valdría de símbolos nuevos. Nos sería por eso menos peligroso”88.  

És factible, per tant, la idea de la creació d’un nou sistema que englobi mètodes, 

semblances o coincidències en el modus operandi que tenia el feixisme però, ara, inserit 

en l’actualitat més immediata? La resposta es favorable en molts sentits, ja que veiem 

com Estat Islàmic s’està consolidant com un sistema en sí mateix, que rivalitza en molts 

aspectes amb el feixisme europeu patit al segle XX i que és perfectament conscient del 

paper que està aconseguint, no només internacionalment com a amenaça militar sinó de 

influència religiosa a nivell mundial envers l’Islamisme. 

Si es pensa en un ressorgiment del feixisme tal i com ho era al segle XX, amb les mateixes 

característiques i formes, però en l’actualitat, s’està entrant en un camí sense una sortida 

gaire clara ja que s’ha de tenir en compte aspectes actuals que canvien i transformen 

inevitablement el món, aspectes tan transcendentals com la globalització, que fan 

impossible absolutament que un feixisme calcat als del segle XX pugui sorgir. Com a tal, 

un moviment feixista actual ha d’adaptar-se a les circumstàncies, com hem vist 

precisament amb els neo-feixismes d’Alba Daurada i Front Nacional. El mateix passa, o 

de forma molt similar, amb Estat Islàmic. Està clar que no es pot considerar un feixisme 

igual com els que van aparèixer al segle XX però i si resulta que si que es pot veure com 

                                                           
88 PAXTON, R.O., Anatomía del Fascismo, Ediciones Península, Barcelona, 2005. Pàg. 205. 
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una forma adaptada de feixisme? Una forma diferent en simbologia, objectius o en alguna 

de les formes però idèntica en mètodes i desenvolupament més primari?.  

El principal obstacle que pot semblar a priori és la cadena de transmissió que mou Estat 

Islàmic: la Religió. Però hem vist anteriorment com la dictadura de Franciso Franco 

utilitzava la religió catòlica com a catalitzador, com un instrument més de repressió i 

control polític al seu servei. Per tant, no és possible donar un pas més enllà i convertir a 

la Religió, sigui quina sigui, en el centre i convertir-la en el motor més poderós d’una 

dictadura?  

Aquest és el cas que es demostra clarament amb Estat Islàmic ja que s’aprofiten de l’Islam 

per desvirtuar-lo, concretament emparant-se en la corrent wahhabita, i utilitzar aquesta 

com un instrument de radicalització i control de la població, equiparant la idea de nació 

exacerbada a la identitat religiosa, ja que: “Los musulmanes fundamentalistas profesan 

escasa lealtad a los diversos estados islámicos seculares, sean presidenciales o 

monárquicos. Su nación es el Islam”89. Per tant, un cop Abu Bakr Al Bagdadi es va 

autoproclamar “Califa”, obligant a tots els musulmans de món a retre-li obediència si 

volien seguir considerant-se musulmans de ple dret, va unir definitivament l’aspecte de 

“nació” amb la idea de “Islam”. Això no vol dir, que la seva idea particular de l’Islam 

sigui la correcta, ja que òbviament no ho és i ho fa mogut per interessos polítics, 

d’aglutinament de poder per mitjà de la religió islàmica. Tanmateix és l’exemple perfecte 

de com la religió, utilitzada de la forma com ho ha fet Al Bagdadi, fa possible un feixisme 

religiós perfectament funcional: “es concebible un fascismo basado en la religión. 

Después de todo, los fascismos no tienen por qué ser iguales en sus símbolos y en su 

retórica haciendo uso, como hacen, del repertorio patriótico local” 90. En el cas del 

                                                           
89 PAXTON, R.O., Anatomía del Fascismo, Ediciones Península, Barcelona, 2005. Pàg. 238. 
90 (Ídem). Pàg. 239. 
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“repertorio patriótico local” d’Estat Islàmic, està clar que se l’han construït ells mateixos, 

a mesura que anaven conquerint nous territoris i es consolidaven com a poder estatal 

pròpiament dit.   

Utilitzen la religió com a cadena de transmissió, transversalment, fent que la religió es 

converteixi en el pilar central de tota la seva estructura, des del punt àlgid de la piràmide, 

comandada per Abu Bakr Al Bagdadi fins als nivells més locals on arriba el seu poder, a 

les mesquites, amb la captació sistemàtica de nens a camps d’entrenament i al seu sistema 

d’educació sencer. La religió, en el cas d’Estat Islàmic ha demostrat que pot convertir-se 

en un element prou vertebrador i potent com per que no fos necessària la utilització de 

l’element ideològic de “nació”, vista de la manera dels feixismes clàssics del segle XX: 

“si uno acepta una interpretación del fascismo que no esté limitada a la cultura 

finisecular europea, las posibilidades de un fascismo no europeo no son (…) menores 

que en la década de 1930, y, en realidad, probablemente sean mayores debido al gran 

aumento (…) de experimentos fallidos de democracia y de gobierno representativo”91. 

Aquest factor de la religió com a catalitzador que utilitza Estat Islàmic és la major 

diferència que es pot arribar a veure, la més evident, però només si es veu externament. 

És per això que aquest treball intenta analitzar els dos camps d’acció, tant el feixisme com 

Estat Islàmic, per veure que, al final, no resulten ser tant diferents si s’analitzen de forma 

més profunda i exhaustiva, ja que les similituds, un cop analitzades, apareixen 

inevitablement.  

La història ens ensenya contínuament que, a més d’aspectes com una crisi econòmica 

greu, un altre factor determinant per què es succeeixin canvis dins d’una societat tan 

radicals com l’auge d’un moviment feixista, també participen de forma determinant les 
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eleccions humanes, sobretot les que ostenten el poder polític, social i econòmic, ja que 

tenen un radi d’influència molt més profund. Va passar amb la presa de poder feixista a 

l’Europa d’entreguerres i ha tornat a passar, de diferent manera i forma, amb la presa de 

poder d’Estat Islàmic a Iraq i Síria.  

Si volem determinar les semblances i diferències més significatives, hem de realitzar una 

comparació profunda entre els aspectes més bàsics i que millor defineixen als feixismes 

amb les característiques més transversals d’Estat Islàmic. Només així podrem arribar a 

un resultat exitós i ben argumentat sobre si Estat Islàmic es pot considerar feixista o no.  

En primer lloc, els feixismes comencen a augmentar en importància i influència quan es 

comença a estendre el sentiment de crisi, per la qual les solucions “tradicionals” dutes 

fins al moment no serveixen de res. Això encaixa perfectament amb les societats pre-

democràtiques d’Alemanya, Itàlia i Espanya, on es va desenvolupar el feixisme clàssic 

que coneixem. En canvi no encaixa tan bé a primera vista amb la gestació d’Estat Islàmic. 

Tanmateix si tenim en compte que Estat Islàmic es va originar com a un moviment de 

resistència contra l’ocupació nord-americana a la Guerra d’Iraq del 2003, podem establir 

perfectament aquesta ocupació com una crisi, ni molt menys idèntica a la crisi que va 

propiciar l’auge dels feixismes a Europa, sinó una crisi traumàtica en el sentit de 

respondre a un conflicte armat, una resistència a llarg termini, i venint d’una dictadura, 

com és la de Saddam Hussein. Aquesta dictadura, durant la última dècada implicava fortes 

tensions i divisions internes que anirien creixent, juntament amb una crisi econòmica 

creada per l’embargament d’Estats Units des de la Tempesta del Desert al 1991, amb la 

retirada de les aspiracions expansionistes de Saddam envers Kuwait per la força i la 

degradació inevitable dels tractes internacionals a partir d’aleshores. De fet, tal és la 

importància del règim de Saddam com a precedent històric que, Payne el titlla de feixista 

en molts dels aspectes de la dictadura: “Probablemente nunca más se presente una 
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reproducción  literal del Tercer Reich, pero Saddam Hussein se le ha aproximado más 

que cualquier otro dictador desde 1945”92. 

Així doncs, el sentiment de crisi perllongada el trobem inserit a la població iraquiana des 

d’abans de la Invasió nord-americana, que esclataria de la forma en que ho ha fet quan 

els grupuscles que van formar l’embrió d’Estat Islàmic es van aprofitar d’aquests 

sentiments, juntament amb els de la por, la inseguretat constant degut el conflicte bèl·lic 

i la mala praxis feta per les tropes d’ocupació (la pèrdua de recolzament popular iraquià 

a les tropes nord-americanes pel descobriment de les tortures sistemàtiques a la presó 

d’Abu Ghraib és l’exemple més determinant, tot i que aquesta pèrdua de recolzament va 

ser donada per nombrosos errors més). 

En segon lloc ressalta la preeminència del grup, on el qual té unes atribucions superiors a 

qualsevol dret, sigui individual o universal, on la supeditació de l’individu a aquest grup 

és obligatòria. Si en el cas del feixisme aquesta preeminència resideix en el poder del 

Partit Únic, en el cas d’Estat Islàmic no és així ja que no hi ha cap sistema electoral previ 

on es necessiti crear aquest partit únic i que després, un cop assolit el poder, desestructuri 

el sistema democràtic i consolidi el moviment feixista definitivament. En el cas d’Estat 

Islàmic aquesta preeminència ve donada amb el factor religiós i excloent a tot aquell que 

no entri dins dels preceptes marcats per la corrent wahhabita de la que són seguidors els 

seus membres. Totes aquelles minories (com els kurds, xiïtes o jazirís) s’han d’exterminar 

si no es converteixen al sunnisme radical, ja que són enemics declarats d’ISIS.  

A més s’ha de tenir en compte, una vegada més, la importància de mantenir un conflicte 

armat com la Guerra d’Iraq a llarg termini, juntament amb els nombrosos atacs terroristes 

que s’han disseminat al llarg de l’ocupació i després també en la guerra de faccions que 
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va esclatar un cop es van retirar les tropes nord-americanes. Els estats fallits d’Iraq 

després de la retirada d’Estats Units i de Síria després de la Primavera Àrab es van 

convertir en el perfecte brou de cultiu perquè sorgeixi una força com Estat Islàmic de tot 

aquell caos. Només calia unir aquesta preeminència de grup amb una sensació de 

seguretat per part de la població autòctona, la qual, si no fugia i era acceptada dins dels 

cànons restrictius d’ISIS, podia assolir certa seguretat, veient com es restablien 

parcialment sectors com l’educació (desvirtuada, és cert, però com a mínim hi tornava a 

haver-hi quelcom semblant a un sistema estatal) o la sanitat mínima. És comprensible que 

la gent es volgués adaptar a aquests canvis si, com a resultat, obtenien quelcom semblant 

a la pau i a un cert ordre institucional en les zones més fortament controlades per Estat 

Islàmic. Per tant s’ha de tenir en compte que els sentiments de por i inseguretat són 

profundament erosius a llarg termini, com s’ha vist amb l’auge dels neo-feixismes a 

Europa, però encara molt més devastadors en una zona en guerra i on la població civil, és 

la que més surt perdent. Aquesta és una de les raons que expliquen el relatiu recolzament 

popular (“estimulat” indefectiblement per la repressió sistemàtica a minories ètniques o 

religioses i dissidents polítics) que ha tingut Estat Islàmic en totes aquelles zones sota el 

seu control.  

En tercer lloc, el feixisme es recolza en la creença que el grup és la víctima. Utilitzen 

aquest victimisme forçat per justificar qualsevol acció, oblidant la justícia o la moralitat, 

contra els enemics, ja siguin interns o externs. Estat Islàmic es va recolzar al principi en 

un victimisme similar al lluitar contra l’ocupació nord-americana, ja que es van servir de 

participar en la resistència per fer-se un lloc dins dels poders locals i anar creixent en 

importància paulatinament a partir d’aleshores. Si amb aquestes circumstàncies unim la 

capacitat de manipulació que té la religió islàmica tal i com la utilitzen políticament Estat 

Islàmic, es pot trobar perfectament un motiu religiós, amb un fort caràcter messiànic que 
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s’atorga l’autoproclamat “Califa”, Abu Bakr Al Bagdadi. En nom d’Al·là Estat Islàmic 

justifica cada acció, cada conquesta i cada acte de violència, sigui la que sigui i, en 

definitiva, serveix de base més elemental per consolidar, legitimar religiosament i 

justificar el poder que exerceix Estat Islàmic amb els territoris que controla.  

Una altra de les característiques fonamentals del feixisme es pot veure en la por a la 

decadència del grup pels efectes corrosius del liberalisme individualista, la lluita de 

classes i les influències estrangeres. És evident que Estat Islàmic no té por a les mateixes 

raons que esgrimeix el feixisme però tot i així en té d’altres que val la pena analitzar. S’ha 

de tenir en compte que la idea de puresa religiosa que desprèn el wahhabisme, com a 

corrent islàmica, juga amb el factor de la fe. És per això que persegueixen als xiïtes com 

a minoria religiosa a la que s’ha de convertir o eliminar. No s’han plantejat els problemes 

clàssics dels feixismes com la por al comunisme, per exemple, per què és un altre tipus 

de societat on l’Estat Islàmic ha madurat, són altres bases, altres arrels que canvien 

dràsticament els motius de “decadència” per la qual Estat Islàmic s’ha de prevenir i lluitar 

contra la puresa, no de caire racial com amb el nazisme, sinó preservar una puresa de fe 

islàmica wahhabita a tota costa i sota qualsevol preu. Aquí s’entrelliga una altra 

característica que sí comparteix sense tants canvis, i és la voluntat d’aconseguir una 

integració més estreta i profunda d’una comunitat més pura, ja sigui amb el consentiment 

si es possible o mitjançant la violència sistemàtica i excloent en cas necessari.   

Una altra característica que els feixismes comparteixen amb Estat Islàmic i que es pot 

veure clarament és el fet que l’autoritat estigui encapçalada per homes, on culmini envers 

un cabdill nacional, el qual és l’únic capaç de dirigir el destí històric del grup. Està clar 

que tots dos moviments comparteixen aquesta característica per motius diferents, i cal 

aclarir-ho, però no deixa de ser significatiu la importància del masclisme, tant en el 

feixisme com en l’Islamisme, on la religió, sense caure en concepcions radicals, ja té 
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connotacions fortament masclistes. És obvi que, com més radicalitat adquireix 

l’islamisme, com en el cas d’Estat Islàmic, la importància de l’home en detriment de la 

dona és encara més copsador. Prova d’això és la compra i venda d’esclaves sexuals 

mitjançant les xarxes socials, com s’ha vist amb més detall en l’apartat de formes de 

finançament. 

A això se li ha d’unir l’aspecte de estructura de poder piramidal. A la cúspide, ja se li 

digui “Führer”, “Duce”, “Caudillo” o “Califa”, només hi ha una autoritat, amb poder 

absolut, les ordres del qual s’han d’obeir sense vacil·lar. Les raons, repeteixo, són 

diferents. Al feixisme aquest poder s’ha aconseguit escalant políticament, mitjançant 

purgues seleccionades per assolir i consolidar aquest poder envers el partit únic.  

En canvi, el poder del “Califa” prové d’una escalada cap a la cúspide mitjançant 

reconeixement públic, en aquest cas a través d’accions bèl·liques eficients i actes de 

violència ben organitzats que intimidin tant a amics com a enemics (com va fer Al Zarqaui 

durant la resistència contra les tropes nord-americanes a l’Iraq, actes terroristes contra 

soldats i contra xiïtes com a objectius específics, que van alarmar a Al-Quaeda, però que 

va servir per què Al Zarqaui guanyés en importància i renom).  

El poder d’Abu Bakr Al Bagdadi prové no només d’aquesta escalada de violència sinó 

sobretot del pilar fonamental que sustenta més bàsicament la estructura d’Estat Islàmic: 

la corrent wahhabita de l’Islam i la voluntat del propi Al Bagdadi d’erigir-se com a líder 

espiritual del món musulmà. Aglutina a tots aquells creients prou fanàtics com per unir-

se a la seva causa, i vol destruir sense remordiments a tots aquells detractors que no 

estiguin d’acord amb les seves exigències de poder absolut. En el procés, al ser un sistema 

tan radical tant externament com internament, exclou o margina no només a tots aquells 

que no formen part de la religió islàmica (cristians, jueus... etc.) sinó també està disposat 

a perseguir a totes aquelles minories, tots aquells que no accepten l’autoritat d’Al 
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Bagdadi, que, tot i ser musulmans, no seran acceptats dins d’aquest Estat Islàmic, essent 

enemics de forma sistemàtica.  

Aquesta voluntat es una teoria pel que fa a la conquesta del món i eradicació dels enemics 

exteriors en la seva totalitat però és una pràctica sistemàtica en tot aquell territori sota el 

control directe d’Estat Islàmic, i s’ha de tenir molt en compte el caràcter copsador que té 

aquesta realitat, tant a curt com a llarg termini.  

Una altre aspecte definitori dels feixismes és la superioritat que posseeix aquest cabdill 

pel que fa a la Raó abstracta i universal. Clarament és un concepte de reafirmació del 

poder per sobre dels principis morals que es pugin interposar. Malauradament el fet que 

els objectius marcats justifiquin els mitjans que s’utilitzen per arribar-hi, per molt cruels 

o execrables que pugin ser, és una pràctica estesa no només entre els feixismes clàssics 

sinó també entre Estat Islàmic, que fa el que sigui necessari per reafirmar-se com a poder 

legítim.  

Existeixen nombrosos i horribles exemples, com els campaments d’entrenament de nens 

soldats, amb una clara influència de les Joventuts Hitlerianes. Aquesta semblança no 

radica tant en la simbologia o en aspectes més externs, que poden semblar més fàcils de 

comparar a primera vista, sinó en aspectes més profunds i de vital importància com és la 

voluntat de controlar, dirigir i manipular des del principi a les noves generacions: crear 

un futur dogmàtic i funest que perpetuï i asseguri la supervivència del règim ja sigui 

feixista o fonamentalista. Un altre exemple de legitimació que passa per sobre de l’ètica 

i la moral, ja que el “Califa” ho mana així, és l’aspecte de destrucció de patrimoni històric 

d’Iraq i Síria. Aquest és un patrimoni de valor incalculable si tenim en compte que explica 

els orígens de la civilització humana i que la seva pèrdua és absolutament irreparable.  
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Una altra característica evident que té el feixisme és aquest culte a la violència i l’eficàcia 

de la voluntat quan ambdós conceptes estan supeditats i dirigits per assolir l’èxit del grup. 

Un dels exemples més clars és la pel·lícula propagandística nazi de Leni Riefenstahl, per 

exemple, anomenada “El triomf de la voluntat”, feta al 1934. Aquesta característica no 

està present en la dinàmica d’Estat Islàmic. S’ha de tenir en compte que el pragmatisme 

per Estat Islàmic és fonamental, ja que si s’uneix això a la ràpida conquesta i articulació 

de la seva estructura fins als nivells més locals, es pot entendre que la violència és vista 

només com un mitjà, el camí més ràpid i eficaç per aconseguir els seus objectius, res més 

profund, com passava amb els moviments feixistes. És sota aquest precepte de eficàcia, 

pragmatisme i rapidesa a curt termini, que s’endeguen projectes com els campaments 

d’entrenament de nens soldats, ja que l’objectiu màxim és la pervivència generacional 

d’aquest estil de vida i de poder aconseguit amb Estat Islàmic.  

La darrera característica que defineix als feixismes però que tampoc és compartida per 

Estat Islàmic és la del dret que té el poble elegit per dominar als altres sense limitacions, 

entre elles cap llei divina ni terrenal, sinó que aquest dret de dominació es basa en la 

superioritat del grup dins d’una lluita de poder darwiniana. Aquest precepte queda 

profundament modificat amb Estat Islàmic ja que si que creuen que són el poble elegit, 

l’instrument terrenal escollit per Al·là per dur a terme els seus divins propòsits, passant 

per damunt de tots aquells que s’hi oposin. Per tant és una superioritat com a grup però 

supeditada a les seves creences, no té res a veure amb les tesis de Darwin, on només els 

més forts sobreviuen, sinó que és la voluntat d’Al·là la que ha permès que Estat Islàmic 

existeixi. S’ha de tenir en compte que, tot i diferir en contingut aquestes dues 

característiques comparteixen l’origen de legitimació i justificació dels seus actes, ja 

siguin sota un nou ordre feixista o fonamentalista islàmic, la finalitat és la mateixa.  
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Per tant, en conjunt s’ha de tenir en compte que establir una comparació profunda i 

sistemàtica entre els feixismes i Estat Islàmic pot ajudar a entendre aquest últim. S’ha 

d’intentar comprendre el millor possible la dinàmica d’actuació, d’organització i 

estructuració d’ISIS, com són les seves bases i fonaments més arrelats. Si a més a més 

s’aspira a trobar un cert paral·lelisme manifest amb els sistemes feixistes del segle XX, 

com he pretès amb aquest treball, hi hauran més possibilitats de trobar solucions a llarg 

termini que acabin amb Estat Islàmic i la influència que posseeix el fonamentalisme 

islàmic a l’Orient Mitjà, el qual va adaptant-se a les noves circumstàncies d’un món en 

constant canvi i creixement mitjançant la globalització.  

Per sobre de tot he intentat seguir al llarg del treball la premissa de Robert Paxton al 

afirmar que: “Si interpretamos la resurrección de un fascismo puesto al día como la 

aparición de algún equivalente funcional y no como una repetición exacta, es posible la 

reaparición. Pero hay que interpretarlo con una comparación inteligente de cómo 

funciona y no prestando una atención superficial al simbolismo externo”93. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93 PAXTON, R.O., Anatomía del Fascismo, Ediciones Península, Barcelona, 2005. Pàg. 206. 
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