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En el marc del projecte de recerca DATAPOP, s'han 
desenvolupat una sèrie d'investigacions sobre com ha 
evolucionat el populisme a Espanya durant els darrers anys. 
Més concretament, s’ha analitzat l’impacte del populisme 
d’extrema dreta en el context de les xarxes socials. Les 
principals conclusions extretes són les següents:

Hi ha certes característiques del discurs populista, com són el 
camaleonisme i la posició central del poble, que ajuden el 
populisme a superar algunes dificultats que plantegen les 
xarxes socials, en particular, les derivades del col·lapse del 
context (Guerrero-Solé et al., 2020).

El populisme d'extrema dreta aprofita l'anàlisi de dades de les 
xarxes socials per trobar característiques compartides entre 
audiències massives –batejades com el “màxim comú 
divisor”– i apel·lar a elles a l'hora de construir els seus 
missatges. Tot això amb la voluntat d'arribar a la ‘gent’. 
Aquest populisme s'ha anomenat data-driven populism o 
populisme de dades (Guerrero-Solé et al., 2020).
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La irrupció del partit polític d'extrema dreta Vox a les 
eleccions espanyoles de novembre de 2019 va tenir un 
impacte en l'estructura de relacions entre els actors polítics a 
Twitter, augmentant la distància entre els dos principals blocs 
polítics espanyols – el format pels partits de dreta Cs, PP i Vox 
i el format pels d'esquerra i nacionalistes (Guerrero-Solé, 
Mas-Manchón, et al., 2022).

Tot i la seva recent irrupció, Vox va adquirir una posició central 
al clúster dels partits de dreta a Twitter (Guerrero-Solé, 
Mas-Manchón, et al., 2022).

Els mitjans de comunicació espanyols estan polaritzats 
políticament, amb dos grups o clústers molt definits: un de 
molt proper als partits d'esquerra UP i PSOE, i un altre de molt 
proper als de dreta Cs, PP i Vox (Guerrero-Solé, 2022).

Els mitjans de comunicació més polaritzats mantenen la seva 
ideologia política al llarg del temps (Guerrero-Solé, 2022).

El mètode utilitzat per a l'estudi dels mitjans –mètode RON– es 
pot constituir com una opció metodològica sòlida per a la 
mesura de la ideologia dels mitjans espanyols (Guerrero-Solé, 
2022).

Durant l'estat d'alarma declarat per la pandèmia de la 
COVID-19 a Espanya, entre març i juny del 2020, Vox va ser el 
partit que més missatges tòxics va publicar a Twitter – seguit, 
de lluny, pel PP (Guerrero-Solé i Philippe, 2020).
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Els polítics espanyols homes van mostrar més tendència a 
publicar missatges tòxics a Twitter que les dones (Guerrero- 
Solé i Philippe, 2020).

Els polít ics espanyols homes tenen més audiència i 
amplificació a xarxes socials com Twitter (Guerrero-Solé i 
Perales-García, 2021).

En general, tant els polítics homes com les dones retuitegen 
amb més freqüència els homes (Guerrero-Solé i Perales- 
García, 2021).

El lideratge femení d'un partit polític tendeix a equilibrar les 
diferències de gènere observades a Twitter (Guerrero-Solé i 
Perales-García, 2021).

Finalment, la participació de les celebritats en els debats 
polítics de Twitter pot tenir un gran impacte en audiències 
que abans no havien mostrat preferències polítiques en línia 
(Guerrero-Solé, Pujadas, et al., 2022).

En línies generals, els seguidors de les celebritats tenen una 
menor activitat política a les xarxes en comparació dels no 
seguidors (Guerrero-Solé, Pujadas, et al., 2022).

Per concloure, les celebritats poden ser un recurs per comba-
tre el discurs de l'extrema dreta per l'impacte que tenen en 
audiències que es poden mostrar alienes a la política i al 
debat polític (Guerrero-Solé, Pujadas, et al., 2022).
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