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El mes de maig de 1979, roriginal d'aquesta obra fou lliurat a una editora 
que va incumplir els seus compromissos de publicació. El mes de novembre 
de 1980, la producció fou encarregada a un altre equip editorial. Aixó expli
ca el retard de la publicació d'ESTUDIS ELECTORALS 2, que no ha pogut 
teñir en compte els treballs relacionáis amb el tema editats entre la data de 
terminado de roriginal i la seva efectiva aparició. 



/ 

El tema central d'aquest segon volum d'ESTUDIS ELECTORALS el consti-
tueix el comportament electoral de Catalunya en les legislatives del 15 de 
juny del 1977. Les primeres eleccions democrátiques celebrades a l'Estat es-
panyol tancaven un període de gairebé mig segle d'abstinéncia electoral, pro
vocada per la guerra civil del 1936-1939 i pels 38 anys de dictadura franquista. 

En certa manera, l'Equip de Sociología Electoral (U.A.B.) responsable de 
la part central d'aquest volum, va formair-se —l'any 1973— en funció d'una ex
pectativa política alimentada per l'esperanca histórica que, mes tard o mes 
d'hora, Catalunya i Espanya havien de recuperar una práctica política de
mocrática en la qual les eleccions ocuparien un lloc central. L'EQUIP pre-
tenia analitzar, en el moment oportú, les característiques del comportament 
de la ciutadania del país en ser novament convocada a emetre él seu vot. 

Aquest volum és, dones, el primer fruit d'aqüella expectativa, que només 
podrá arribar a resultats de consistencia despres de fer un itinerari molt 
mes llarg. Tanmateix, aquest itinerari de la recerca s'ha retardat degut a la 
insuficiencia de la informació estadística disponible, especialment peí que fa 
referencia a les dades electorals: els resultats complets de les eleccions del 
1977 no han estat —corrí és sabut— publicats oficialment i, en conseqüéncia, 
bona part del temps i de l'esforc de l'Equip han estat esmercats en la localit-
zació, depuració i mecanització de les dades electorals corresponents ais 
quatre districtes de Catalunya. 

Mentrestant, pero, la dinámica política del país portava —menys de dos 
anys després del juny del 1977— a noves consultes electorals (les eleccions 
legislatives del 11 de marc i les municipals del 3 d'abril d'enguany) que se-
guien al referéndum constitucional del desembre del 1978. 

Les dades resultants d'aquestes tres consultes han estat parcialment dis
ponibles, quan el nostre treball sobre les eleccions del 1977 estava ja prácti-
cament enllestit. No hem pogut, per tant, incorporar la nova informació —en
cara molt deficient, a causa de la repetida omissió de la publicació oficial deis 
resultats— al treball que ara publiquem. Hem preferít correr el risc d'expo-
sar a la llum unes conclusiones que poden haver quedat parcialment invali-
dades pels esdeveniments posteriors. Hem cregut que el ritme científic no és 
el ritme periodístic obligat a la servitud de «la darrera hora», i que és neces-
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sari, en canvi, desvétllar pas a pas les fases d'elaboració d'una explicado, tot 
i comptant que alguns d'aquells passos hagin de ser rectificáis posteriorment. 

Peí que fa al contingut del volum, és ciar que té —com a focus principal 
d'atenció— el comportament electoral a Catalunya: la major part de les 
seves pagines se n'ocupen tant a nivell nacional, com a nivell comarcal, i, 
amb mes intensitat per la seva significado, a nivell del municipi- de Barcelo
na. Pero també ha semblat inesquivable contrastar aquesta análisi a partir 
d'una observado general sobre el comportament electoral a nivell d'Estat, 
que serveix de parcial introducció a l'estudi d'ámbit cátala. 

Igualment ha semblat oportú incloure un treball sobre el comportament 
electoral a Euskadi, no solament per l'especificitat de la situació basca, sino 
també com a mostra i prova que ESTUDIS ELECTORALS volen acojlir pro-
duccions externes a restricta delimitació catalana. Amb aquest mateix sentit 
de precedent, hem inclós un treball de metodología estadística, car és inten-
ció de la publicació dedicar regularment part del seu espai a la considerado 
d'aspectes metodológics, tant estadístics, com dependents d'altres aproxima-
cions. 

Una observado de conjunt es fa inevitable quan posem en relació l'esforc 
i Taparell metodológic emprat i els resultats obtinguts, els quals no passén 
sovint de noves hipótesis a verificar posteriorment. Cal recordar que —a mes 
de les limitacions deis autors— els treballs, son, en certa manera, primeres 
temptatives d'aplicació de técniques a un fenomen com l'electoral, que no té 
a casa nostra precedent recent. Ens trobem, dones, davant un fet «nou» —al-
menys en la historia immediata del país—, que és analitzat amb técniques 
«noves» encara poc o gens experimentades en el nostre ámbit cultural. Aques
ta «novetat» relativa ens fa modestos en les afirmacions, tot esperant la re
petido del fet electoral que possibiliti el contrast successiu amb análisis 
ulteriors. 

Finalment, cal advertir que els treballs sobre Catalunya —deguts a mem-
bres de l'EQUIP DE SOCIOLOGÍA ELECTORAL— han estat programats en 
fundó d'un projecte comú. Els seus autors —així ho fan constar— son cons-
cients de les insuficiéncies —d'informació de base, de métode, de reflexió, de 
síntesi-^ que presenten aqüestes primeres aproximacions al fet electoral. Pero 
—com deiem abans— ha semblat oportú deixar que sortissin a la llum, a fi 
d'excitar el debat i, a partir d'ell, superar-ne les limitacions. Probablement, 
l'estudi de les consultes del 1979 ens proveirá d'elements substanciáis per a 
la feina de revisió: aquesta és, justamente la tasca que ara ens ocupa. 

Barcelona, maig del 1979. 
Josep M. Valles 
Coordinador de l'Equip de 
Sociología Electoral (U.A.B.) 
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2. Introdúcelo 
Josep M. Valles 

Equip de Sociología Electoral (U.A.B.) 
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La desaparició física del general Franco el 20 de novembre de 1975 obria 
una fase d'acceleració en les transformacions polítiques d'un sistema de do
minado política, les bases del qual eren fonamentalment encara les que ha-
vien sorgit d'ttna victoria militar i les que derivaven d'una delegació de po
der que les forces socials i económiques dominants havien concedit a una 
autoritat política unipersonal d'indiscutible carácter dictatorial. 

Qüestionades aqüestes bases polítiques en els últims anys del franquisme, 
no solament per les organitzacions clandestines deis moviments populars, 
sino també per una part del grup social dominant, la mort del dictador per-
metia una revisió de l'organització política espanyola, l'abast de la qual de-
penia alhora de la forca del moviment d'oposició tradicional al franquisme i 
de la capacitat de rectiñcació del sector «evolucionista» del régim*. 

La contraposició «ruptura»-«reforma» reflecteix aquest doble moviment. 
La «ruptura» propugnada per les forces d'oposició coalitzades en plataformes 
d'acció mes o menys efectiva —Junta Democrática, Plataforma, «Platajunta 
té la seva máxima expressió en l'aspiració a 1'amnistia política i a la convo
catoria d'eleccions constituents, un cop establert un govern provisional de 
coalició. Per la seva part, la «reforma» programada peí Govern Arias-Fraga 
durant el període febrer-juliol 1975 emfasitza la continuítat de l'edifici polític 
del franquisme, que únicament seria objecte d'algunes modificacions dins de 
la seva mateixa lógica autoritaria: Toficialització de determinades associacions 
polítiques i l'elecció d'unes Corts corporatives modificades, destinades a re
formar alguns aspectes de las «Leyes Fundamentales» del franquisme. 

Aquesta contraposició que origina greus tensions i una repressió violen
ta que produeix un apreciable nombre de victimes al carrer, comenca a tro-
bar una sortida de compromís, quan es produeix la substitució del President 
del Govern Arias Navarro peí senyor Adolfo Suárez, el 3 de juliol de 1976. 
S'ha d'escriure encara la petita historia d'aquest període i de la decisió final 
del Rei. Pero, és obvi* que representa la posada en marxa d'un itinerari no 
sempre directe cap a un punt de trobada entre els sectors franquistes mes 

1. Sobre la crisi del sistema franquista i el període de transició, vegeu ESTE
BAN, J.-LOPEZ GUERRA, L., La crisis del Estado franquista, Barcelona, 1977. 
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evolucionistes i els grups de l'oposició democrática histórica. Aquest itinerari 
té en el Rei Juan Carlos i en el President Suárez els portaveus hábils í mes 
vistosos d'un corrent que —nascut i conformat sota el franquisme ortodox— 
és capac de veure'n les insuficiéncies históriques, i de proposar, sense perdre 
el control del poder, noves formes de dominació mes adaptades a la situació 
espanyola i al context internacional en qué s'insereix2 

A partir d'aquesta designació, la nova fase del postfranquisme podrá ser 
qualificada de «ruptura pactada» i es resoldrá en dues etapes. En la primera 
(juliol-desembre 1976), el Govern Suárez forca la lógica del mateix sistema 
de poder franquista per conduir-lo a la seva transformació: des del punt de 
vista formal, té la seva expressió en l'aprovació resignada per les Corts del 
regim, d'una Llei de Reforma Política que ha de representar la seva mateixa 
liquidació; i també en el referendum popular de desembre de 1976 que, 
d'acord encara amb la legalitat franquista i amb el seu estil de propaganda 
i de campanya, ratifica aquella Llei i obre el camí a la «reforma»3. 

La segona etapa (desembre 1976-juny 1977) presencia la progressiva desar
ticulado d'alguns elements de l'aparell franquista4 i la reaparició pública 
gradual de les forces polítiques condemnades fins aleshores a una llarga i 
dura clandestinitat5. El Govern Suárez —utilizant el suport popular a la 
«reforma política», que interpreta com un suport a la propia posició— se 
sent capacitat, alhora, per a iniciar un desmantellament de certs elements 
de l'aparell franquista i per a posar condicions a les forces d'oposició, a les 
quals ha arrabassat en párt algunes de les reivindicacions. Jugant amb am-
bigüitat amb el tema de l'amnistia, de la llibertat d'associació i de l'objectiu 
final de les eleccions, el Govern Suárez esdevé una pe^a clau de Tevolució, 
del qual no poden prescindir els qui voldrien accelerar el ritme d'aquella. 
La sempre latent amenaza oportunament jugada d'un possible moviment 
involutiu per obra deis «poders fáctics»-rExércit— contribueix en bona part 
a la coincidencia difícil, pero inevitable, deis corrents «neofranquistes» diri-
gits per Suárez i deis grups de l'oposició democrática histórica. 

Aquesta coincidencia per conveniencia es manifesta en el plantejament 
que precedeix les eleccions del 15 de juny de 1977. Derivades de la Llei per 
a la Reforma política, aprovada en referéndum, les eleccions enfronten Go
vern i oposició quant a la regulació i a l'objectiu final de la reforma. 

Com a via de solució d'aquest enfrontament, l'oposició —malgrat una 
teórica negociació— ha d'acceptar la normativa electoral preparada peí Go
vern en benefici previsible de les forces mes moderades, mentre que el 

2. Per a una interpretado provisional d'aquest itinerari vegeu VIDAL BENEY-
TO, J., El año político: la clase dominante y la sustitución del franquismo, en Anua
rio Económico y Social de España 1977 (dirigido por R. Tamames), Barcelona, 
1977, pp. 19-58. 

3. Sobre la «Ley para la Reforma Política», vegeu, LUCAS VERDÚ, P., La octava 
Ley fundamental, Madrid. Igualment, ESTEBAN J. LÓPEZ GUERRA, L., El proceso elec
toral, Barcelona, 1977, on valoren negativament l'esmentada Llei i la consulta ple
biscitaria posterior (pp. 349 i ss.). 

4. La dissolució del «Movimiento Nacional» i la deis seus órgans i la seva ad
ministrado és possiblement el fet mes simbólic d'aquest procés. La dissolució la 
porta a terme el Decret-Llei d'l d'abril de 1977. 

5. Amb la modificado per Decret-Llei de 10 de febrer de 1977 de la Llei d'«Aso
ciaciones políticas» de 14 de juny de 1976, el govern Suárez possibilitava l'emer-
géncia pública deis partits polítics democrátics que havien refusat d'acceptar la 
restrictiva regulació preparada peí Govern Arias-Fraga, defensada davant les dar-
reres Corts del franquisme per l'aleshores «Secretario General del Movimiento», 
Adolfo Suárez. 
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Govern, tot negant en principi el carácter constituent de les eleccions re-
clamat per l'oposició, sembla disposat també a assumir-lo. 

Aquesta coincidencia real té, a mes, una expressió directa en la progressiva 
realineació de les forces polítiques. La consolidació personal del President 
Suárez, la seva esperada decisió de concórrer a les eleccions i la menys- es
perada —pero no imprevisible— de recolzar en una formació de grups con-
servadors i liberáis d'origen franquista i extrafranquista, provocará abans 
mateix de les eleccions un canvi de situació deis grups polítics, fins aleshores 
básicament separáis per la divisoria histórica franquisme-antifranquisme. 
Aquesta divisoria queda desdibuixada per obra de l'adhesió que la política 
del Rei i del President del Govern obtenen, tant deis sectors mes flexibles 
del franquisme, com deis elements mes moderats de l'antifranquisme histo
r ie 6 . Aquest moviment de recomposició del mapa polític s'inicia a principis 
del 1976 i es consolida entre marc i abril, quan el President Suárez patrocina 
i organitza la «Unión de Centro Democrático», amb inclusió de franquistes 
reformadors, democristians, liberals-conservadprs i social-demócrates7. 

Amb aquesta redefinició de l'espectre polític, les eleccions convocades per 
al 15 de juny de 1977 veuran matisats dos deis seus objectius principáis. En 
primer lloc, Telecció democrática del parlament no es produirá en condicions 
de total igualtat entre els grups concurrents, car la coalició del President del 
Govern introdueix un element plebiscitan: l'elector haurá de respondre amb 
el vot fins a quin punt valida i ratifica per al futur la direcció política assu-
mida peí President Suárez i la coalició de grups que li presten suport. En 
segon lloc, la funció potencialment constituent de la consulta electoral queda 
alhora reforcada i desdramatitzada. Reforcada, perqué la coalició presidida , 
per Suárez —o, almenys, els elements que li atorguen versemblanca demo
crática— comparteixen el desig de donar al país una estructura política de 
nova planta. Pero també desdramatitzada, perqué el relatiu esborrament de 
la divisoria franquisme-antifranquisme suavitza el contrast i crea zones de 
contacte, on ja no es discuteix tant l'objectiu constitucionalitzador com els 
seus aspectes i límits. Les eleccions de 1977, per tant, adquireixen un especial 
sentit quan les situem en les coordenades de la peculiar transició de la dicta
dura franquista a la Monarquía democrática. 

4 

Pero, peí que fa a Catalunya, la consulta té, a mes, un carácter específic. 
A Catalunya, el sistema polític franquista no representa únicament —tot i 
ser molt— la privació deis modes democrátics de govern i la repressió deis 
programes progressius de transformado social, sino també la negació teórica 
i práctica de la seva expressió col-lectiva com a nació, i de l'organització po
lítica propia, recobrada durant el període república sota la forma de Genera-
litat autónoma (1931-1939). 

6. Punt inicial d'aquesta realineació és el moviment protagonitzat per Fernando 
Álvarez de Miranda, un deis líders histories de la democracia cristiana antifran
quista. Álvarez de Miranda se separa de la Izquierda Democrática dirigida per Ruiz 
Giménez. Amb un grup de nova creació —el «Partido Popular Demócrata Cristia
no»—^ s'adhereix a la coalició «Centro Democrático», patrocinada per importants 
dirigents del franquisme —Areilza, Pío Cabanillas i d'altres—. Aquest fet es pro-
dueix durant el mes de gener de 1977. Vegeu «El País», 19-1-77. 

7. La «defenestració» d'Areilza («El País», 25-3-1977), la presentació del Presi
dent Suárez com a candidat a les eleccions (3-5-1977) i la signatura del pacte de 
coalició que crea la «Unión de Centro Democrático» (6-5-1977) son episodis centráis 
d'aquest remodelatge de rescenari polític. 
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Aquesta negació, que té la seva concreció en 1'anuHació o la repressió de 
totes les formes d'identificació collectiva —polítiques, culturáis, lingüístiques, 
económiques, etc.—, fa que el franquisme a Catalunya comporti una signífi-
cació antinacional i, en contrapartida, dona a l'oposició antifranquista cata
lana un carácter —efectiu o potencial— de reivindicació nacional8. 

Per aixó mateix, la crisi del franquisme —abans i després de la mort del 
dictador— és viscuda a Catalunya com la possibilitat de recuperació pública 
de la ideiititat coHectiva. Aixó condueix a una mes rápida coordinació deis 
esforgos de l'oposició democrática, que troba —abans que a la resta de l'Es-
tat espanyol— unes plataformes d'articulació comuna; i es concreta en la 
formulado d'un programa mínim unitari que inclou, com a indestriable de 
les reivindicacions polítiques democrátiques, el restabliment del poder po
li tic cátala, arrabassat per la victoria militar del franquisme l'any 1939. 

Així dones, és natural jque l'evolució de l'etapa de transformació política 
oberta amb la mort del general Franco presentí a Catalunya una particular 
especificitat en relació amb l'Estat espanyol. Tal especificitat s'expressa en el 
mateix quadre general de referencia histórica, en la conformació del sistema 
de forces polítiques i, finalment, en l'«enjeu» coHectiu que es dirimeix a 
cada pas d'aquesta sortida del franquisme polític. 

Quant al quadre general de referencia, cal remarcar a Catalunya el refor-
gament que representa per a les actituds antifranquistes Texisténcia d'un 
sentiment d'opressió nacional, mes o menys formulat o assumit segons les 
diverses capes i grups socials, pero que durant tota la dictadura i mes acu-
sadament en els seus últims anys, cohesiona posicions i reaccions de dife-
rents elements de la societat civil catalana. Accions de reivindicació de barri, 
corporacions professionals, associacions culturáis i religioses, clubs espor-
tius, etc., constitueixen un tramat social lligat per una consciéncia de grup, 
on les aspiracions democrátiques s'uneixen a la reivindicació nacional. Aquest 
tramat permet impulsar les organitzacions específicament polítiques cap a 
una mes intensa coordinació d'operacions, en la franja imprecisa del tránsit 
de la clandestinitat a la activitat lliure i pública9. La constitució d'una «As-
semblea de Catalunya», integrada per organitzacions polítiques i no políti
ques, és l'expressió d'aquell impuls que, alhora, és una exigencia. Aquesta 
plataforma unitaria possibilitará la formulació d'una triple reivindicació, as-
sumida per tots els components de l'assemblea, que tindrá una expressíó 
condensada a l'eslógan: «Llibertat, amnistía, Estatut d'autonomia». Aquest 
lema centrava a nivell de divulgació popular l'aspiració indestriable a la de
mocracia —amnistía política i llibertats publiques— i al reconeixement de la 
identitat nacional coHectiva —Estatut d'Autonomia—, segons els principis de 
l'organització republicana de 1932, que torna a Catalunya un sistema d'auto-
govern 10. 

8. Vegeu, per exemple, BENET, J., Catalunya sota el régitn franquista, Barcelo
na, Blume, 1978 (1.a reimpressió). 

9. És de subratllar la connotació «predemocrática» que preñen a Catalunya les 
darreres eleccions municipals celebrades sota el franquisme l'any 1973, quan alguns 
elements de renovació intenten introduir-se en els Ajuntaments d'algunes pobla-
cions per la restrictiva via electoral de l'época. Sobre aquest punt, vegeu FERRER, J., 
La lluita pels Ajuntaments democrátics (1966-1976), Barcelona, 1977. Igualment, 
Departament de Ciencia Política, Universitat Autónoma de Barcelona (Equip de 
Sociología Electoral, UAB), Les eleccions del 16 d'octubre del 1973 a Barcelona, 
Barcelona, 1975. 

10. Sobre l'Assemblea de Catalunya, vegeu COLOMER, J. L'Assembtea de Cata
lunya, Barcelona, 1976. 
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Així, dones, la recuperació de la democracia té un contingut específic: 
Catalunya aspira a la represa de la legitimitat d'un sistema pplític propi que 
el franquisme va ihterrompre per la for$a victoriosa de les armes. Aquesta 
aspirado és progres sivament personalitzada en la figura del President de la 
Generalitat a l'exili, Josep Tarradellas. Personatge discutit, reivindicat inicial-
ment per reduíts sectors del nacionalisme historie, el President exiliat pot 
oferir el dipósit d'una legitimitat histórica, mantinguda no sense discussió, 
per damunt de les incidéncies polítiques del llarg paréntesi franquista u . 

En aqüestes condicions, son possibles algunes mobilitzacions populars 
d'una certa envergadura (febrer-marg 1976), malgrat les condicions de duresa 
repressiva del Govern Arias-Fraga. La consecució progressiva d'«espais de lli-
bertat» és conseqüéncia del fet que unes capes cada vegada mes ámplies de 
la població assumeixin unes reivindicacions polítiques, fins aleshores reserva-
des ais grups militants de l'oposició democrática. En aquest procés, la reac-
ció del Govern és —per comparació amb el cas análeg del País Base— d'una 
superior «tolerancia», resignada i arbitraria alhora, que evita un conflicte 
frontal, perqué possiblement és conscient que les reivindicacions de les or-
ganitzacions polítiques troben, a Catalunya, mes que enlloc de l'Estat, un 
arrelament popular sólid i general. 

La situació catalana preelectoral manifesta també una especificitat par
ticular quant al sistema de forces polítiques que progressivament es consti-
tueix en aquest període de transició. Tres son les principáis característiques 
diferenciáis catalanes respecte a la resta de l'Estat espanyol. 

En primer lloc, l'abséncia a Catalunya d'una formació política que pugui 
jugar en el quadre cátala el paper reclamat peí President Suárez i la seva 
coalició política. Les forces socials dominants a Catalunya han tingut poca 
presencia en l'aparell polític del franquisme, fins i tot els sectors que li han 
manifestat la seva adhesió política expressa. Per altfa part, repugna ais sec
tors conservadors de convicció democrática una dependencia «sucursalista» 
de les organitzacions polítiques espanyoles que no garanteixi el reconeixe-
ment coHectiu de la identitat catalana. 

En segon lloc, és connatural a la situació política de la Catalunya moderna, 
l'aparició de formacions de carácter declaradament nacionalista que, en el 
seu programa, emfasitzen la recuperació de l'autogovern cátala i, alguns d'ells 
minoritaris, la de la independencia. 

En tercer lloc, cal subratllar que les tendéncies d'esquerra marxista assu-
meixen amb forga lá reivindicació nacionalista, no solament a nivell de de-
nominacions, símbols, banderes, etc., sino també quant ais continguts pro-
gramátics respectius, que exigeixen la reinstauració d'autogovern cátala,, i en
cara, en la seva mateixa órganització interna. Grups socialistes, comunistes i 
fins i tot d'extrema esquerra marxista-leninista i maoista faciliten així l'adhe-
sió de la classe obrera —en gran part, d'origen no cátala— ais plantejaments 
nacionals i neutralitzen una pressumpta i equívoca associació nacionalisme 
catalá-burgesia, históricament utilitzada des d'abans del franquisme per a 
debilitar la forga de la reivindicació nacionalista catalana. 

Així, dones, el quadre general descrit i la caracterització del panorama de 
forces polítiques a Catalunya donen a les eleccions legislatives del 15 de 

11. Sobre el President Tarradellas i la seva trajectória política no pot existir 
encara un treball definitiu. Entre les obres publicades, vegeu, per exemple, UDINA, E. 
Josep Tarradellas, L'aventura d'una fidelitat, Barcelona, 1977. 
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juny de 1977 una fundó addicional a les que ja hem atribuit anteriorment 
a aquesta consulta a nivell d'Estat. A Catalunya, les eleccions tindran també 
la funció plebiscitaria de mesurar el grau d'adhesió o de rebuig ais plante-
jaments nacionalistes assumits per la major part de les forces polítiques, 
segons que es desprén deis seus programes i deis grans temes de la campa-
nya electoral. 

Afinant mes el contingut de les alternatives, l'elector cátala haurá de mani
festarle en favor o en contra de les diverses propostes de resolució política 
del problema historie de Catalunya reobert peí franquisme. Aqüestes propos
tes son, fonamentalment, de tres tipus: rimmobilisme d'alguns grups del pur 
continuisme franquista, la descentralització administrativa del neofranquisme 
evolucionista, i la reivindicado de l'autogovern com a pas cap a l'autodeter-
minació, que reclamen els partits nacionalistes i les formacions socialistes, 
comunistes i d'extrema esquerra. 

Pero aqüestes opcions van unides a propostes polítiques i socials globals, 
que poden sintetitzar-se en les contraposicions continuisme franquista-demo
cracia i capitalisme-socialisme. La superposició de disjuntives a resoldre, al-
menys teóricament, per l'elector en aqüestes primeres eleccions, no fará fácil, 
óbviament, la interpretado final deis resultáis, ja que —segons que es privile-
gii una o altra de les finalitats atribuí des a les eleccions o segons com es 
combinin— els desigs deis electors podran ser entesos de forma no sempre 
unívoca. 

2. LA NORMATIVA ELECTORAL I LES FORCES POLÍTIQUES 
CONCURRENTS 

2.1. La normativa electoral 

La regulado legal d'un procés electoral —com és sabut— respon a les 
condicions polítiques en qué s'inscriu l'operació de designació de represen-
tants. No es tracta, dones, d'un conjunt de prescripcions originades en cri-
teris d'exactitud o de justicia ideal o metahistórica, sino de regles derivades 
d'una determinada situació de poder. 

Qui té el poder polític dictará una normativa que li sigui favorable, pero 
mirará de no arribar a l'extrem de fer-la inacceptable per les altres forces 
concurrents i, en conseqüéncia, de negar la mateixa possibilitat de compe
tencia electoral. 

Aquest és també el cas historie de la transició política espanyola, quan el 
Govern Suárez —nascut de la legalitat franquista— es proposa d'establir unes 
regles electorals que permetin l'accés d'altres forces a la lluita peí poder 
mitjangant la via pacífica de les eleccions. Veurem, dones, com la normativa 
respon successivament a dos moments d'un mateix procés. 

Les eleccions previstes en la Disposició transitoria primera de la Llei per 
a la «Reforma Política» teñen com a marc normatiu, d'una part, la mateixa 
Llei per a la «Reforma Política» i, per altra, el Reial Decret-Llei sobre Nor
mes electorals de 18 de mar? de 1977 ,2. 

12. Sobre la normativa electoral, vegeu SÁNCHEZ AGESTA, Luis, Ley Electoral, 
Madrid, 1977, i CARRERAS F.-VALLÉS, J. M. Las elecciones. Introducciones a los siste
mas electorales. Blume, Barcelona, 1977, pp. 311-323. 
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La normativa electoral fonamental, dones, queda fixada per dos documents 
legáis diversos que, en certa manera, corresponen a dos moments polítics di-
ferents. En un primer moment polític —coincident amb la discussió del pro-
jecte de Llei per a la Reforma Política—, el Govern Suárez s'enfronta amb la 
posició del franquisme continuista, representat a les ultimes Corts de la Dic
tadura, que, per altra part, pretén continuar essent protagonista polític en la 
nova fase de transició. En un segon moment polític —aprovada i promul
gada la Llei per a la Reforma Política—, el Govern accepta com a interlocu-
tora una representació de l'oposició democrática que exposi les seves condi-
cions per a participar en la futura contesa electoral. Tant en el primer, com 
en el segon moment, el Govern Suárez —tot accedint a determínades peti-
ciofis deis seus oponents—, no modifica substantivament el seu projecte de 
normativa electoral. 

Els punts mes discutits son, en la primera fase, l'adopció de les correspo-
nents formules electorals per a l'elecció del Congrés i del Senat. Els homes 
de l'«Alianza Popular» —com havia ja propugnat el seu líder Fraga, quan 
ocupava la cartera de Governació en el primer Ministeri de la Monarquía— 
defensen l'adopció del sistema majoritari, tant per al Congrés com per al 
Senat. Aquest és un deis punts principáis de l'oposició que el projecte de Llei 
per a.la Reforma Política troba en les ultimes Corts franquistes. Confiats en 
la seva superioritat, els homes del continuisme aspiren a reforcar-la amb un 
sistema electoral com el majoritari, caracteritzat peí fet de donar avantatge 
desproporcionadament el partit, candidatura o llista que se situi en primer 
lloc. El Govern Suárez, per la seva part, proposa dos sistemes diversos per ca-
dascuna de les Cambres: mentre que accepta el sistema majoritari per a la 
designació del Senat, s'inclina per la representació proporcional peí que fa a 
l'elecció del Congrés. Fins a l'últim dia no es resol aquesta disputa interna 
de la classe política del franquisme, dividida entre sectors mes clarament 
continuistes i sectors partidaris d'obrir el sistema a la participació de les 
forces de l'oposició democrática. 

El resultat final será un compromís, favorable al Govern de Suárez, que 
—en virtut de la Disposició Transitoria primera— queda encarregat de regu
lar les futures eleccions 13. Aquest encárrec queda delimitat per uns principis 
orientatíus. En el cas del Senat, les eleccions «se inspirarán en criterios de 
escrutinio mayoritario». Mentre que en el cas del Congrés, les eleccions «se 
inspirarán en criterios de representación proporcional» ajustada a dues res-
triccions. La primera parla de «dispositivos correctores para evitar fragmen
taciones inconvenientes de la Cámara», en expressió d'evident incorrecció i 
vaguetat. 

Pero el sentit últim apunta —com reclamaven els representants de l'Alian-
za Popular— a l'establiment del percentatge mínim de vots per a teñir dret a 
la distribució d'escons. El Govern aconsegueix, tanmateix, que el percentatge 
concret no sigui fixat en la llei i quedi confiat a la seva discreció. 

La segona restricció afecta la determinació de la circumscripció electoral. 
La provincia administrativa será, segons la Llei, el districte electoral, al qual 
correspondrá «un número mínimo inicial de Diputados para cada una de 
ellas». 

Aprovada la Llei per a la Reforma Política i en mans del Govern la facultat 
d'interpretar-la dictant les normes electorals, la discussió es desplaca a un 

13. Sobre la negociació i el compromís aconseguit en la Ley para la Reforma 
Política, vegeu «El País», edició del 19-11-1976. 
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altre t^rreny. Durant els mesos de desembre de 1976 i de gener de 1977, la 
«Comisión Negociadora» representativa de l'oposició democrática —coneguda 
com a «comissió deis 10»— elabora unes propostes de normativa electoral 
que son lliurades al President del Govern.14 

A mes de la reclamació de les condicions generáis de llibertat i pluralis-
me, els principáis punts específics reivindicáis per l'oposició es refereixen al 
dret al sufragi —reivindicat per a tots els ciutadans majors de 18 anys—, a la 
máxima proporcionalització de Telecció del Congrés —amb la introducció 
d'uns elements de regionalització, en l'establiment de la «barrera mínima» i 
en 1'aprofitament de les restes— i, finalment, a la pretensió d'atenuar els 
efectes desiguals de l'elecció majoritária del Senat —mitjangant la proposta 
alternativa del vot únic no transferible o del sistema majoritari a dues 
voltes. 

Tampoc ara no acceptará el Govern una veritable negociació. Rebutjada 
d'entrada l'extensió del vot ais 18 anys i prácticament imposada la provincia 
com a circumscripció electoral, els dos únics punts on se suscita un relatiu 
intercanvi de punts de vista afecten la distribució de diputats per districte 
i la magnitud de la barrera mínima de vots necessaris per a participar en la 
repartició d'escons. Quant a la distribució de diputats per provincia, el mí-
nim inicial que la Llei per a la Reforma Política preveu i que constitueix 
una important prima a les províncies menys poblades i d'estructura socioeco
nómica regressiva, se sitúa en un punt mig relativament allunyat de les pe-
ticions de l'Alianza Popular —que vol maximitzar i capitalitzar aquest avan-
tatge— i de les exigéncies de la comissió negociadora de l'oposició, que vol 
reduir-la al mínim. Peí que fa a la barrera mínima de vots, el Govern com
pren alhora la impossibilitat de fixar un percentatge mínim estatal —que 
equivaldría a la marginacio deis partits de les nacionalitats— i la relativa 
ineficacia que tal prescripció posseeix a nivell de districtes provincials amb 
pocs escons disponibles. En conseqüéncia, el tema passa a ser d'importáncia 
secundaria i de no difícil acord. 

Peí que fa al Senat, el peu forgat de la Disposició Transitoria primera de 
la Llei per a la Reforma Política permet al Govern d'optar peí sistema majori
tari a una volta, amb representació de les minories, descartant les propostes 
alternatives de l'oposició democrática. 

Per a aquest itinerari, i amb data 18 de marg de 1977, el Govern fixava un 
Reial Decret-Llei que constituía la norma básica —derivada de la Llei per a 
la Reforma Política— reguladora del procés electoral. Vegem, ara, de forma 

sistemática i resumida els elements principáis de la normativa15. 

2.1.1. Electors i elegibles 
Son electors tots els espanyols majors d'edat, inscrits en el cens i que es 
trobin en pie ús deis drets civils i polítics. 

Amb la remissió a la majoria d'edat, es rebutjava la possibilitat que la 
legislado s'equipares a la d'altres pai'sos que, progres si vament, han establert 
el dret de vot ais 18 anys. Quant ais elegibles, quedava fixat un ampli quadre 

14. Sobre aquesta segona «negociació», vegeu «La Vanguardia», edició del 
26-1-1977, on es reprodueix el text del document preparat per la Comissió negocia
dora, que fou lliurat al President del Govern pels srs. Morodo, González (Felipe), 
Fernández Ordóñez, Cañellas, Pujol y Paz Andrade. 

15. Vegeu les obres citades a la nota 12. 
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d'inelegibilitats, que afectava jerarquies polítiques, administratives i sindi
cáis del régim franquista i garantía la igualtat de situacions formáis —almenys 
en les poques setmanes anteriors a la data de les eleccions— entre els 
candidats sorgits de la situació política anterior i els aspirants de fora del 
sistema. Notem que, declarada la inelegibilitat deis Ministres 16 sense fer re
ferencia al Cap del Govern, la candidatura del President Suárez va suscitar 
l'oposició de la dreta franquista que, fins i tot, va intentar-ne la impugnació 

davant les autorítats electorals. 

2.12. Control del procés 

C o m a responsable de Testabliment del cens i del control del procés elec
toral, s'estableix un sistema jerárquic de Juntes Electorals —Central per a 
tot l'Estat, Provincials per a cada circumscripció, i de Zona, per a cada par-
tit judicial—. Articulada sobre la presencia de magistrats i de juristes desig
náis pels partits, la seva competencia afecta les operacions de presentació i 
proclamació de candidats, i el control de les campanyes, així com el de les 
operacions de votació, escrutini i proclamació d'electes. 

2.1.3. L'elecció del Congrés de Diputáis 

a) Els 350 diputats del Congrés queden distribuits en districtes plurinomi-
nals, coincidents amb les províncies administratives —a mes de les circums-
cripcions de Ceuta i Melilla amb un diputat cadascuna—. L'atribució d'escons 
a cada districte provincial es fa combinant dos criteris: l'assignació d'un nom
bre mínim inicial de dos diputats per provincia i l'addició d'un diputat su-
plementari per cada 144.500 habitants o fracció superior a 70.000. 

Donada la desigual distribució de la població entre les diverses «provín
cies» de l'Estat, l'aplicació d'aquests criteris beneficia considerablement les 
províncies de predomini rural i en procés de regressió socioeconómica, espe-
cialment les de Tarea central de la península. En canvi, les «províncies» mes 
poblades i de dinámica social i económica mes progressiva queden subrepre-
sentades en el Congrés deis Diputats17. 

16. Art. 4, la) , R. Decret-Llei 20/77, del 18 de marg, sobre normes electorals. 
17. Compareu la proporció d'habitants per diputat a les províncies de mínima 

i máxima població (Carreras-Valles, o.c, pág. 317): 

Províncies menys poblades 

Soria 
Guadalajara 
Segóvia 
Terol 
Conca 

N.° d'habitants per diputat 

37.962 
49.464 
53.823 
55.272 
56.303 

Províncies mes poblades 

Barcelona 
Madrid 
Valencia 
La Corunya 
Cadis 
Sevilla 

N.° d'habitants per diputat 

129.878 
127.488 
125.051 
120.104 
116.467 
115.380 
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Per altra part, i d'acord amb els esmentats criteris de distribució provin
cial d'escons, mes de la meitat deis districtes —trenta-tres sobre cinquanta-
dos— disposen d'un nombre de diputats inferior a set. Ates l'efecte despro
porcionan tzador que es produeix a favor deis grans partits quan el nombre 
de diputats a elegir per cada districte no arriba a Tesmentada quantitat de 
set, podem afirmar que 118 diputats —elegits en els districtes amb menys 
de set escons— son producte d'una elecció de deficient proporcionalitat18. 

Peí que fa a les quatre demarcacions provincials de Catalunya, la distrt 
bució d'escons donava a Barcelona trenta-tres diputats —el nombre mes 
elevat d'Espanya—, cinc diputats a Tarragona i a Girona, i quatre diputats a 
Lleida. Podem dir que, en el conjunt de l'Estat, aqüestes tres ultimes provín-
cies no resultaven particularment beneficiades ni perjudicades en la quanti
tat d'escons assignats, mentre que Barcelona —en canvi— quedava deficient-
ment representada al Congrés. 

La representació total de Catalunya —amb uns 5.600.000 habitants i al vol-
tant d'uns 3.900.000 electors—, es constituía amb un diputat per cada 120.000 
habitants, mentre que regions com Castella-Lleó o Castella-La Manxa obte-
nien el seu total amb un diputat per cada 74.000 i 71.000 habitants aproxima-
dament. 

b) Fórmula electoral. Per primera vegada en la Historia electoral de Cata
lunya —i de tot l'Estat espanyol— s'aplica la representació proporcional, en 
la modalitat d'Hondt, o de la mitjana aritmética mes elevada, trencant una 
tradició de fórmula electoral majoritária utilitzada durant la Monarquía bor
bónica i durant la II República. 

L'efecte principal de la fórmula electoral utilitzada consisteix en l'afavo-
riment deis partits o candidatures amb major forga electoral relativa, amb 
perjudici de les formacions mes febles. Aquest efecte s'intensifica en distric
tes amb pocs escons, on l'elecció pot arribar a convertir-se, de fet, en ma
joritária 19 

L'efecte desproporcional aplicat a districtes de pocs escons ha tingut, 
en el cas de Catalunya, conseqüéncies importants, tal com es desprén del 
nombre de vots i del nombre de diputats obtinguts per cadascuna de les 
principáis forces polítiques20. 

La normativa electoral decretava igualment que només participarien en la 
distribució de diputats les candidatures que haguessin reunit, almenys, el 
tres per cent deis vots válids emesos en el districte, a fi d'evitar una excessiva 
dispersió de vots o de diputats 21. Aquesta previsió, pero, no va teñir aplicació 
d'importáncia a les províncies (Tarragona, Girona, Lleida) amb pocs escons 

18. L'actual mitjana espanyola de diputats per districte és de 6,7. Es tracta 
de la mes baixa i, per tant, de la mes distorsionadora de la proporcionalitat elec
toral entre totes les que actualment es donen en els Estats europeus occidentals. 
Vegeu, NOHLEN, D., Wahlsysteme der Welt. Daten ttnd Analysen, München, 1978. 
Sobre la relació entre la proporcionalitat i el nombre d'escons, vegeu l'artícle de 
VALLES, J. M., Desigualtats de representado en l'actual normativa electoral espa
nyola. Algunes propostes de correcció, a Perspectiva Social (Barcelona, n. 10 [1977], 
pág. 153-163. 

19. Una exposició deis principáis efectes de les diverses formules electo-
rals i, en particular, de la fórmula D'Hont es troba a Carreras-Valles, o.c, págs. 73 
i ss., i 173 i ss. 

20. Vegeu l'article citat a la nota 18. 
21. Art. 20, 4 b), del R. Decret-Llei de 18 de mar? de 1977 sobre normes 

electorals. 
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en disputa. En el cas de Barcelona, una sola candidatura —la dé l'Alianza 
Popular— va vorejar la barrera mínima, en obtenir el 3,14 per cent deis vots 
emesos, suficients per a ocupar un sol escó. 

c) La modalitat del vot. Com en tots els sistemes d'elecció proporcional, 
s'establia el vot de llista. Les llistes eren completes —cpntenint un nombre 
de candidats no inferior al de diputáis elegibles—, tancades i bloquejades 
—impedint la combinació de noms o la manifestació de preférencies per part 
deis electors—. L'objectiu de la disposició era d'assegurar la solidesa deis 
partits i de les coalicions, dificultant la presentació de candidatures persona-
listes o d'ocasió. Peí que fa a les candidatures presentades a Catalunya, pot 
assegurar-se que aquesta norma no va facilitar la presentació de llistes d'in-
dependents, operant a favor de partits o coalicions amb una relativa cohe
rencia política. Ünicament a Girona, una candidatura de tendencia conser
vadora —«Independents de Girona»— pretengué defugir connotacíons parti-
distes definides, pero el resultat electoral fou ben mesquí; un 2,16 per cent 
deis vots emesos. 

2.1.4. L'elecció del Senat 
• . 

a) Compósició i districtes. La Llei de Reforma Política preveía un Senat 
només parcialment electiu, car el Cap de l'Estat es reservava la facultat de 
designar lliurement un nombre de Senadors no superior a la cinquena part 
deis electius (art. 2, 3). Per a Telecció de senadors, la provincia constituía 
també el districte, tot i que la Llei per a la Reforma establia que «los sena
dores serán elegidos en representación de las entidades territoriales». 

El Reial Decret-Llei sobre normes electorals fixava un nombre igual —qua-
tre— de senadors per cada districte provincial, i un tractament especial per 
a les Ules Balears, les Canáries i les ciutats de Ceuta i Melilla. D'acord amb 
aqüestes excepcions, la quantitat total de 207 senadors electius quedava dis
tribuida de la forma següent: 

— Districtes amb 4 senadors : 47 
— Districtes amb 3 senadors : 3 (Mallorca, Gran Canaria i Tenerife) 
— Districtes amb 2 senadors : 2 (Ceuta i Melilla) 
— Districtes amb 1 senador : 6 (Menorca, Eivissa-Formentera, Lanza-

rote, Fuertéventura, La Palma i Gomera-Hierro) 
•. • 

Cal advertir que la desigualtat de representació, ja subratllada en la compó
sició del Congrés, s'agreuja considerablement en la compósició del Senat, 
que fixa un nombre igual de Senadors per provincia sense consíderar-ne la 
respectiva població. El reforcament, per tant, de la presencia global —Con
grés i Senat— de les províncies menys poblades és molt intens i d'importants 
efectes polítics: 

Peí que fa a Catalunya, el nombre total de senadors electius que li cor-
responen és de 16, xifra que, atesa la seva població global, la sitúa en un 
pía d'inferioritat quant a la representació senatorial. Dit d'una altra forma: 
amb el 16 per cent, aproximadament, de la població espanyola total, Catalu
nya obté únicament un 7,7 per cent deis senadors electius. 

b) La fórmula electoral. Com ja s'ha dit, la fórmula adoptada és la variant 
majoritária del vot limitat, car els electors poden votar únicament un máxim 
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de tres i dos candidats en els districtes de quatre i tres escons, respectiva-
ment. Per contra, els districtes amb un o dos senadors es regeixen per la 
fórmula de majo ría relativa. 

Amb el vot limitat —establert per 50 deis 58 districtes senatorials—, es 
pretén atenuar els efectes del sistema majoritari i reservar una presencia 
ais partits o candi da tures minoritáries que altrament quedarien totalment 
escombrats del Senat. Tot i així, és ben sabut que qualsevol fórmula majori-
tária persegueix el reforcament del partit o candidatura situat en primera 
pos icio. 

c) La forma del vot. La presentado de candidats pot ser individual o coHec-
tiva per tots els Uocs en disputa. Els electors poden establir la seva propia 
llista, designant —com hem dit— un máxim de tres o dos candidats —en el 
cas del vot limitat— que poden pertányer a partits o a candidatures diferents. 
L'elector té, dones, la possibilitat de combinar noms d'origen polític divers, a 
partir d'una papereta en la qual figuren tots els candidats individuáis, orde
náis per ordre alfabétic, amb indicado —si cal— del nom i símbol del partit 
o coalició que els hagi presentats. 

2.2. Les forces polítíques concurrents 

22.1. Les forces polítiques a nivell d'Estat 

Els partits polítics de l'era moderna teñen en la contesa electoral una 
ocasió fonamental de manifestar la seva existencia i d'exercir la seva actívítat 
de cara a l'ocupació del poder. Aquesta vinculació partits-eleccions ha tingut 
el seu paraHel en la negado simultánia, durant quaranta anys, de l'exercici 
del dret d'associació i de la práctica electoral democrática: no están justifi
cáis els partits sense ocasió electoral i no son democrátiques les eleccions 
sense partits. 

Així, dones, la convocatoria electoral del 15 de juny de 1977 constituía, 
per a les diferents forces polítiques democrátiques, l'oportunitat de convertir 
el seu carácter de moviments clandestins de resistencia i agitació en el de 
grups polítics disposats a exercir funcions de poder. Per altra banda, homes 
i grups que havien actuat políticament durant el franquisme o havien con-
tribuít al seu domini es veien forcats a reconvertir els seus hábits i instru-
ments de lluita política, intentant de crear partits polítics i d'utilitzar-ne la 
capacitat de competició i de poder en condicions diverses de les que havien 
possibilitat la seva anterior actuació. 

Aquest procés de transformació s'inicia modestament durant el Govern 
Arias-Fraga (gener-juliol 1976), pero només s'accelera de forma decidida amb 
la nova orientado representada peí Govern Suárez. 
* La «legalització» deis partits comunistes (PCE i PSUC), (abril-maig 1977) 
marca un nou pas en la normalització del quadre reconegut de forces políti
ques, que —en el moment de les eleccions— només deixa a fora del reconei-
xement legal formacions historiques (l'Esquerra Republicana de Catalunya i 
el Partit Carlí) i nous grups d'orientació marxista-leninista, trotskista i maois-

22. Resumim esquemáticament el procés que condueix al reconeixement legal 
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Aixó no obstant, prácticament totes les forces de l'espectre polític con-
correran a les eleccions: les «legalitzades», amb el seu mateix nom i carácter, 
i les «no legalitzades», en forma de coalicions d'independents, pero amb deno-
minacions, símbols i programes que faciliten una certa ídentificació. 

Així dones, a nivell d'Estat espanyol, tota una amplia gamma de forces 
polítiques que va des de les ultradretanes i feixistes fins a les d'extrema es
querra revolucionaria —amb mes o menys intensitat i amb mes o menys 
recursos— és present a la contesa electoral. 

Una gradació d'importáncía la dona el nombre de districtes en els quals 
presenten candidatures cadascuna de les forces polítiques. Son presents a 
tots els districtes, pero, només tres formacions: l'AP, el PSOE-PSC i el PCE-
PSUC. La coalició governamental —UCD— es presenta a totes les circums-
cripcions, excepte una (Guipúscoa). Barcelona i Madrid, amb 18 candidatu
res, reuneixen mes competidors que cap altre provincia: son, lógicament, 
aquelles que disposen de mes escons i, per tant, que ofereixen mes probabí-
litats de distribució proporcional de candidats. Pero no solament motiva 
aquesta presencia l'eventual expectativa de guanyar un escó —molt reduída 
peí que fa ais minoritaris— sino molt sovint la major audiencia a les res-
pectives campanyes en les grans aglomeracions urbanes. 

Cal teñir present igualment els partits d'ámbit territorial limitat a una 
nacionalitat o regió. Les aspiracions nacionals i regionals aspiren a traduir-se 
electoralment, fent acte de presencia com a candidats en els respectius terri-
toris. Finalment, existeixen també candidatures dites «independents» que 
solen incloure algunes «notabilitats» locáis, sovint amb connexions polítiques 
amb l'etapa franquista (ex-procuradors a Corts, ex-cárrecs de l'Administració 
provincial o local). 

deis partits polítics, després de la proclamació de la Monarquía. Després deis 
intents avortats de regular un «asociacionismo político del Movimiento» (projecte 
Solís de 1969, projecte Fernández-Miranda de 1970. Estatuto d'Herrero Tejedor de 
1974), el Govern Arias presenta —per boca del seu Ministre Secretari General del 
«Movimiento», Adolfo Suárez— un projecte de llei sobre associació política (juny-
juliol 1976). Les ultimes Corts franquistes —amb una important resistencia— 
acaben aprovant el projecte, juntament amb una reforma del Codi Penal (art. 73). 
El resultat és que el dret d'associació política queda substancialment sotmés a 
la discreció del Ministeri de Governació (el conégut trámit de la «ventanilla») i 
facilita indirectament l'exclusió del Partit Comunista. 

Rebutjada per tots els partits de l'oposició democrática, la llei de juliol de 
1976 será modificada peí Govern Suárez, reforcat peí resultat del referéndum so
bre la reforma política de desembre del mateix any. Un Decret-Llei (10 febrer 
1977) sotmet a l'autoritat judicial la facultat abans reconeguda al Ministeri de la 
Governació de decidir sobre l'eventual iHicitud penal de les formacions polítiques 
que soHicitin la inscripció al registre corresponent. Tots els grups democrátics ac-
cepten ara el procediment, que tindrá la seva prova de foc en la legalitzacíó del 
Partit Comunista. 

La remissió de l'expedient del P.C.E. al Tribunal Suprem (22 de febrer de 
1977) es converteix en un viatge d'anada i tornada, perqué el máxim organisme ju
risdiccional —poc satisfet amb la funció política que el Govern li ha atorgat— re
torna l'expedient sense pronunciar-se sobre el fons. Aquest no pronunciament és 
interpretat peí Govern com una no declaració d'iHicitud i, en conseqüéncia, accepta 
la inscripció del Partido Comunista de España (8 d'abril de 1977). La crisi político-
militar provocada per aquesta decisió —dimissió del Ministre de Marina, declara
ció adversa del «Consejo Superior del Ejército», declaracions de Fraga, etc.—, será 
superada peí Govern que, unes setmanes després, inscriurá també el partit deis 
comunistes catalans, P.S.U.C. 
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2.2.2. Les forces polítiques a Catalunya 

L'emergéncia a la superficie de grups antics i nous —amb vocació de pre
sencia política a la Catalunya del postfranquisme es produeix també en els 
mesos anteriors a la mort del dictador, en regim de tolerancia, primer, i en 
régim de progressiu reconeixement legal, mes endavant23. La relativa fron-
dositat del panorama polític d'aquests mesos quedará, pero, simplificada per 
la convocatoria d'eleccions. 

És obligat el reagrupament de forces que ha de facilitar una mínima pre
sencia parlamentaria. Enumerarem, tot seguit, les candidatures que —per al 
Congrés i per al Senat— patrocinen els diversos grups polítics amb activitat 
a Catalunya. 

A) Les candidatures per al Congrés a Catalunya. Un total de 19 candidatures 
es presenten a Catalunya a les eleccions del 15 de juny. El nombre —relati-
vament elevat— és perfectament comparable amb el d'altres paisos on re-
geix igualment una fórmula electoral de carácter proporcional, estímul per a 
la presentació de candidatures de fortuna, que proven de participar —fins 
i tot amb pocs vots— en la distribució d'escons. 

D'aquestes 19 candidatures, 18 son presents a la circumscripció de Bar
celona, 11 a les de Girona i Tarragona, i només 9 a la de Lleida. Aquesta 
gradació correspon a la quantitat d'escons que son disputats en cada cir
cumscripció: 33 a Barcelona, 5 a Girona i Tarragona i només 4 a Lleida. 

Ünicament set candidatures es presenten a totes les quatre circums-
cripcions catalanes: son, lógicament, les representatives de les forces polí
tiques mes importants. Son també les úniques set que aconsegueixen re-
presentació parlamentaria. 

Les 19 candidatures de Catalunya poden ser classificades en cinc grans 
tendéncies polítiques. 

a) L'extrema esquerra. — Tres candidatures poden ser qualificades d'extre-
ma esquerra en l'espectre polític cátala, peí fet de ser impulsades per 
partits no legalitzats i per altres organitzacions clandestines d'orienta-
ció marxista radical. Tot i la seva difícil descripció, n'anotem els noms 
i els nuclis impulsors: 

— FUT. (Front Unit de Treballadors), animat per la Lliga Comunista 
Revolucionaria, el POUM, l'Acció Comunista, etc. Es presenta a Bar
celona, Girona i Tarragona. 

— Candidatura de Trabajadores. Inspirada per l'ORT (Organització Re
volucionaria de Treballadors): es presenta a Barcelona, Tarragona i Llei
da. En aquesta última circumscripció utilitza el nom de Unión de Traba
jadores de Lérida. 

— CUPS. (Candidatura d'Unitat Popular per al Socialisme). 
Reuneix elements del Moviment Comunista de Catalunya, el PCT., el 
MUM (Moviment d'Unificació Marxista), el Partit Carlí de Catalunya, així 

23. Vegeu, com a exemple de la literatura publicada en aquell moment amb 
intenció de ser un inventari-guia, COLOMER, J. M., AGUILERA, C. R., i d'altres, Els 
grups polítics a Catalunya. Partits i programes (2 vol.), Barcelona, 1976. 
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com independents provinents de les organitzacions populars enquadra-
des en l'Assemblea de Catalunya. 

r 

b) L'esquerra.— Fonamentalment, entrarien aquí les candidatures seguents: 

Socialistes de Catalunya PSC-PSOE. És la coalició formada peí Par-
tit Socialista de Catalunya, de fundació recent (novembre de 1976) i la 
Federació Catalana del Partido Socialista Obrero Español, la mes im-
portant i antiga formació socialista de l'Estat espanyol. 
Aquesta coalició omple un buit historie a Catalunya, on mai no existí 
una formació socialista d'importáncia comparable a les d'altres societats 
polítiques europees, inclós TEstat espanyol. 

— PSUC. (Partit Socialista Unificat de Catalunya). Encarna la tenden
cia comunista catalana, minoritaria pero d'important actuació durant 
la guerra civil, i de llarga i persistent activitat clandestina de resistencia. 

— Esquerra de Catalunya. Situem entre les forces d'esquerra la coali
ció d'aquest nom, integrada fonamentalment per membres de dos par-
tits no legálitzats, l'Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit del 
Treball d'Espanya. L'Esquerra Republicana de Catalunya és el partit 
historie hegemónic durante la II República, que va donar a la Generali-
tat els seus dos primers Presidents en el període 1931-1939: Maciá i Com-
jpanys. Es tracta d'un grup d'esquerra liberal, moderadament socialitzant 
i no marxista, amb un fort contingut nacionalista cátala. Aixó no obs-
tant, el seu company de coalició és, justament, un partit —el PTE— de 
formació espanyola, que, inspirat en el marxisme-leninisme i en la in-
terpretació marxista del maóisme, té origen en una escissíó del comu-
nisme ortodox del PSUC. Aquesta alianca circumstancial entre dues for-
ces tan dispars pot explicar-se només, per una intenció directament elec-
toralista. 

Partit Socialista Popular (PSP). Només es presenta en dues circums-
cripcions, Barcelona i Girona, en la qual adopta el nom d'Unitat Socialis
ta. Sense arrelament ni organització important a Catalunya, car es tracta 
del grup dirigit, des de Madrid peí professor Tierno Galván. 

c) El centre. — Situem en un imaginari centre polític les candidatures se-
süents: 

— Pacte Democrátic per Catalunya. És la coalició electoral integrada 
per tres partits —la Convergencia Democrática de Catalunya, l 'Esquerra 
Democrática de Catalunya i el Partit Socialista de Catalunya Ex-Reagru
pament—, i fonamentada en el seu comú carácter nacionalista. Mentre 
l'Esquerra Democrática s'afirma com a partit liberal-reformista i el PSC-
Ex-Reagrupament pren posició pública per un programa socialdemocrata, 
la Convergencia Democrática —el mes important deis tres partits— man
ta una definició vagament socialdemocrática, de «centre-esquerra», inten-
tant en tot moment de mantenir en primer terme el seu carácter nacio
nalista. El Pacte és la resultant residual d'un projecte mes ampli de coa
lició promoguda peí líder nacionalista Jordi Pujol, que pretenia l'adhesió 
de la Unió Democrática de Catalunya (la democracia cristiana histórica) 
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a la seva dreta, i de l'Esquerra Republicana de Catalunya a la seva Es
querra. Aquest intent de front electoral únic, amb tots els partits cata-
lans d'oposició democrática no marxista, pretenia representar de mane
ra exclusiva la reivindicado nacional de Catalunya. Pero, certs elements 
de definició programática —l'antifranquisme per la dreta i l'antimarxis-
me per Pesquerra— s'interfereixen en aquest projecte d'ignorar-los i es
capeen la coalició inicial, limitada ara ais tres grups que la componen, 
juntament amb els elements nacionalistes del Front Nacional de Cata
lunya, de tendencia independentista. 

— UCDCC. (Unió del Centre i de la Democracia Cristiana de Catalunya). 
És la coalició integrada per la Unió Democrática de Catalunya —partit 
demócrata-cristiá creat durant la II República, adherít a la República 
durant la guerra civil i reduít a la clandestinitat durante la dictadura—, 
junt amb el Centre Cátala, formació no franquista a carree d'empresa-
ris liberáis, que intenta constituir-se en una dreta moderna i iHustrada. 

— Altres grups de possible situació centrista, amb importancia limitada, 
poden ser la «Reforma Social Española» (present a Barcelona i a Lleida) 
i l'«Alianza Socialista Democrática» (present únicament a Barcelona). 

d) La dreta. — El panorama de la dreta es caracteritza a Catalunya per la 
feblesa de les organitzacions derivades del franquisme, fins i tot del mes 
evolucionat. Per altra part, la seva posició davant del fet nacional cátala 
és generalment hostil o poc definida. 

— UCD. (Unión de Centro Democrático). Es tracta a Catalunya de can-
didatures d'independents que es presenten a les quatre circumscripcions 
amb el mateix títol de la coalició estatal dirigida! peí President del Go-
vern, Suárez. A diferencia de la situació estatal, a Catalunya la UCD no 
és, dones, el resultat d'una coalició de partits de centre, dreta i neofran-
quistes, ja que a Catalunya aquests partits son prácticament inexistents. 
La candidatura UCD a Catalunya és integrada básicament per determi-
nades persones que ocupen o han ocupat carrees polítics durant el fran
quisme, certs elements provinents de grups «oficialistes» no cristaHitzats, 
alguns tránsfugues de l'«Alianza Popular» i algún independent. 

— Alianza Popular-Convivencia Catalana. És la representació a Catalu
nya de la federado estatal coneguda amb el nom d'Alianza Popular, a 
la qual s'adhereixen elements procedents d'altres grups formats per per-
sonatges catalans amb actuació pública durant el franquisme. Ultra el 
seu carácter limitadament reformista respecte al franquisme —repre-
sentat fonamentalment per la línia del Govern Arias-Fraga de gener —ju-
liol 1976—, es manifesta contrari a les reivindicacions nacionals catala
nes i es decanta a per un programa de moderada descentralizació admi
nistrativa. 

— Poden ser consideráis també altres grups minoritaris, com la Lliga 
de Catalunya. Recull el nom d'un deis dos gran partits histories de Ca
talunya, pero sense cap connexió d'importáncia amb una formació que 
no mantingué, com a tal, cap activitat política durant el franquisme. No-
més presenta candidatures a Barcelona i Girona. 

28 



í 

4 

— Partit Proverista de Catalunya, Democracia Social Cristiana de Ca
talunya. 

é) L'extrema dreta.— Poden situar-se a l'extrema dréta grups vinculats a 
la Falange i al Movimiento, partit únic del període franquista. Son la 
Falange Española i de las Jons (Auténtica) —que es presenta a Barcelo
na i Tarragona— i l'Alianza Nacional del 18 de Julio —inspirada peí 
grup ultradretá de Blas Pinar, Fuerza Nueva—, que ho fa només a Bar
celona. 

B) Les candidatures per al Senat, a Catalunya. La fórmula majoritária es-
tablerta per a relecció del Senat24 determinava una especial configuració 
de les candidatures. La necessitat do reagrupar forces, a fi d'augmentar les 
possibilitats de ser elegit d'acord amb el principi de la majoria, explica la 
reducció del ventall de les candidatures presentades per al Congrés a causa 
deis acords i de les coalicions. 

Juntament amb aquesta motivació d'ordre legal-mecánic, una causa de 
tipus polític afavoria una dinámica de concentració d'esforgos: Tassump-
ció coHectiva, per part de les forces democrátiques, de la reivindicació na
cional de la personalitat política de Catalunya. El precedent unitarista de 
l'«Assemblea de Catalunya» inñu'ía en aquesta direcció, que pretenia portar a 
la Segona Cambra una representado catalana unánime en la seva posició de 
recuperació de l'autogovern. 

L'objectiu, pero, no va ser totalment aconseguit, car la pretensió d'una 
candidatura única va traduir-se en dues grans coalicions, d'orientació esquer-
rana i d'orientació de centre-dreta, respectivament. La primera, coneguda com 
a «Entesa deis catalans», comptava amb el suport deis Socialistes de Cata
lunya, el PSUC, TEsquerra Republicana, l'Estat Cátala i els independents 
provinents de l'Assemblea de Catalunya. La segona, denominada «Democracia 
i Catalunya», era resultat de l'acord entre els partits integrants del Pacte 
Democrátic i de la coalició Unió del Centre i de la Democracia Cristiana de 
Catalunya. 

Juntament amb aqüestes candidatures de coalició catalana, fan també 
acte de presencia candidatures corresponents a les coalicions presentades 
per al Congrés —la UCD, l'AP, l'Alianza Nacional, etc.—. Finalment, cal afegir 
la presentado de candidats individuáis que apronten la possibilitat ñxada 
per la normativa electoral i que poden basar la seva expectativa d'elecció 
en el mecanisme del sistema majoritari amb vot limitat. Els resultáis obtin-
guts per aquests candidats en les diversos circumscripcions és una prova 
de les limitacions reals que presenta —en un joc polític democrátic, basat 
en l'existéncia de forces polítiques organitzades— la possibilitat legal de 
la competició individual per al Senat25. 

24. Vegeu, supra pp. 23 i ss. 
25. Sobre els candidats de cada circumscripció catalana, la seva definido po

lítica i el seu perfil sociológic, vegeu mes endavant els treballs següents. 

29 





3. Les eleccions del 1977 a Espanya: 
una aproximado geograñca i estadística 

ais resultáis 

Josep M. Valles 
Equip de Sociología Electoral (U.A.B.) 
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1. PRELIMINAR 

Les notes que segueixen no teñen la pretensió de constituir una análisi en 
profunditat deis resultats electorals del 1977 a nivell d'Estat, donada la li
mi tado i la insuficiencia de les dades i de la seva explotació. Volen ser, en 
canvi, un preliminar indispensable al tractament deis resultats a Catalunya, 
a fi de poder-ne derivar algunes conseqüéncies per la via de la comparado i 
de l 'enquadrament en un context poli tic que ja hem assenyalat de forma 
esquemática en l 'apartat de la Introducció. 

L'aproximació es fa des de dues perspectives diferents i habituáis en l'es-
tudi de resultats: la perspectiva cartográfica} primer, i la perspectiva ecoló
gica, després. Abans, pero, d'entrar- en l'exposició de cadascuna d'elles, cal 
fer algunes precisions sobre les dades emprades, sobre la unitat d'análisi i 
sobre les limitacions principáis que les afecten. 

4 

a) Els resultats 
Com ja és conegut, no existeix una versió oficiáis deis resultats electorals 
del 1977, car ni el Ministeri de l'Interior, ni la Junta Electoral Central no 
els han editats en cap publicado autoritzada de l 'Estat. Aquesta important 
deficiencia estadística obliga a utilitzar dades oficioses, publicades a la prem-
sa o subministrades —-sense validación— per alguns organismes de TAdminis-
tració.1 Ambdues fonts han estat emprades en aquest article: és possible, 
per tant, que no sempre coincideixin amb les d'altres publicacions, si bé el 
marge de var iado ha de ser reduit. 

1. Els resultats periodístics mes complets corresponen al diari de Madrid, 
Informaciones, en la seva edició del 14 gener 1978. Per altra part, hem pogut con
sultar dades facilitades peí «Centro de Investigaciones Sociológicas» de Madrid, 
adscrit a la Presidencia del Govern. Els percentatges son d'elaboració propia. És 
possible, donada Theterogeneitat de fonts, que existeixin algunes discordáncies 
entre aquests resultats i els d'altres publicacions: l'abséncia d'una edició oficial 
n'és el principal causant. 
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b) La unitat d'análisi 
Tant l'análisi cartográfica com l'ecológica es basen —com a unitat— en 
el districte electoral, que coincideix, amb dues excepcions, amb les «províncies 
administratives». És sabut que la «provincia» constitueix a Espanya una 
unitat de dimensions territorials i sovint demográfiques prou extenses com 
per a incloure realitats humanes forga heterogénies: nuclis de població de 
dimensió molt desigual, estructures económiques variades, fins i tot zones 
amb personalitat histórica diversa. És, pero, la demarcació sobre la qual 
existeix —a mes de la del municipi— una informado estadística de relativa 
importancia, cosa que en possibilita el tractament ecológic. Les conclusions, 
en qualsevol cas, hauran de teñir present el mateix carácter heterogeni de la 
unitat. 

c) Altres limitacions 
Finalment, cal advertir alguns aspectes que limiten encara mes l'abast de 
l'estudi. En primer lloc, les peculiaritats del sistema electoral i la inexisten
cia de resultats oficiáis fan prácticament impossible la consideració de les 
eleccions al Senat: el treball, per tant, es redueix a les eleccions al Congrés 
de Diputats. En segon lloc, no és possible comptar amb cap informado so
bre algunes variables sociológiques d'interés —nivell de sindicació, grau d'aso-
sociacionisme, nivell d'instrucció, etc.—; o de variables «polítiques» —im
plantado organitzativa deis partits, activitats de la campanya electoral, etc.—, 
que serien útils per a ser confrontades amb els resultats. I, finalment, ens 
manquen també informacions suficients produides per «surveys» a escala 
estatal que puguin reflectir la posició del ciutadá davant el fet electoral del 
15 de juny de 1977. 

Fetes aqüestes precisions, passarem a exposar successivament la visió geo
gráfica deis resultats, el seu tractament estadístic i una recapitulació provi
sional d'algunes de les deduccions mes significatives. 

2. L'APROXIMACIÓ GEOGRÁFICA 

2.1. La participació 

2.1.1. Les xifres globals 

La magnitud global de la participació se sitúa entorn del 78 per cent del cens 
elctoral —78,3 %, segons les xifres del CIS—, equivalent a una abstenció del 
21-22 %. Aquesta participació és superior ais precedents histories i a les ex-
pectatives preelectorals, i se sitúa a la regió intermedia de la participació 
electoral europea. Vegem-ho al Quadre 1. 
És superior ais precedents histories, car les eleccions del període república 
—amb escassa fiabilitat de xifres per una similar inoperáncia administrati
va— donen participacions del 67 % —1933— i del 72 % —febrer de 1936 2. 
Tot i que les eleccions no competitives de l'etapa franquista son un terme de 

2. Per ais resultats de los* eleccions republicanes de 1936, vegeu TUSELL GÓ
MEZ, J., Las elecciones del Frente Popular en España (2 vol.), Madrid, 1977. 

^ 

34 



QUADRE 1. Sobre la participado electoral en alguns paisos democrátics 

1. Participado superior al 90 per cent deis electora 
Alemanya Federal 
Australia (vot obligatori) 
Austria 
Bélgica (vot obligatori) 
Dinamarca 
Italia 
Suécia 

2. Participado situada entre el 75-90 per cent deis electors 
Finlandia 
Franga 
Irlanda 
Noruega 
Nova Zelanda 
Portugal 
ESPANYA 

3. Participado inferior al 75 per cent deis electors 
Gran Bretanya 
Sud-áfrica 
Turquía 
USA 

.• 

(S'han pres percentatges ponderats mes freqüents en les eleccions recents celebra
das en aquests paisos, pero amb la possibilitat d'alguna excepció fora de la ten
dencia.) 

L 

J 

comparació que cal considerar analógicament, cal subratllar el baix percen-
tatge de participado reconegut públicament en les dues úniques eleccions a 
procuradors a Corts de representació familiar —sufragi directe restrihgit 
ais caps de casa i a les dones casades— celebrades els anys 1967 i 1971, en 
les quals van participar, segons algunes estimacions, respectivament, el 65 i 
el 50 % de la població amb dret a vot3 . També és relativament superior a 
les expectatives preelectorals que, d'acord amb alguns sondeigs, donaven xi-
fres forca elevades d'«indecisos» 4. 

Si comparem la participado espanyola de 1977 —78 %— amb l'escala de 
participado a altres Estats amb regularitat electoral, trobarem que l'electo : 

rat espanyol se sitúa en un grup intermedi entre els electorats que oferei-
xen una elevada participado (90 % o mes de participació) i els que presen
ten una participació inferior al 75 °/o, tal com podem comprovar al qua-
dre n.° 1. 

L 

2.12. Algunas hipótesis 

És possible preguntar-se fins a quin punt la participació-abstenció registrada 
ha estat condicionada peí carácter excepcional de la consulta —la primera 
elecció democrática en gairebé mig segle d'história espanyola. Aquest carác-

\ 

3. Per ais resultats de les eleccions de «procuradores» de representació fa
miliar de les Corts franquistes, vegeu, FRAGA IRI6ARNE y otros, La España de los 
años setenta. Tomo III. El Estado y la Política. Madrid, 1974, pp. 1393 y ss. (M. M. 
Cuadrado, Elecciones.) 

4. Sobre els sondeigs preelectorals, vegeu la nota publicada en aquest ma-
teix número d'Estiláis Electorals, a carree de R. CANALS i J. MOLINS, pp. 351 i ss. 
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ter excepcional pot haver influit des de dues perspectives: una de técnica i 
una de mes específicament política. 

— Des d'una perspectiva técnica, la novetat de l'operació electoral ha 
provocat deficiéncies administratives importants en la confecció del cens, 
entre les quals cal esmentar: 

— electors mal inscrits (amb errors respecte al nom, la residencia, etc); 
— electors doblement inscrits; 
— electors desplacats, amb dificultáis técniques per a exercir el vot per 

correu (immigrants, mariners, servei militar, etc.); 
— cíutadans amb dret a vot no inscrits, etc. 

Aqüestes deficiéncies técniques —empíricament comprovades— pero de molt 
difícil quantificació, ¿han influit en un augment o en una disminució de la 
participació electoral real? No sembla possible conéixer-ho en Tactual estat 
de les dades disponibles, car no pot calcular-se el total d'electors potenciáis 
(majors de 21 anys amb dret a vot), el total d'electors efectivament i regu-
larment inscrits, el total d'electors inscrits, afectats per qualsevol impossibili-
tat técnico-administrativa d'exercir el seu dret, etc. 

Aixó no obstant, l'experiéncia d'altres paisos sembla indicar que una 
mala confecció del cens electoral sol augmentar l'estadística d'abstencions 
aparents, mentre que com mes millora l'aparell técnic del cens i de l'admi-
nistració electoral, es produeix un augment de la participació estadísticament 
registrada. ¿Podem inferir, dones, que la mala qualitat del cens electoral es-
panyol —comprovada a bastament— ha fet «augmentar» l'abstencionisme 
aparent, sense que puguem, pero, donar magnituds? 

Aquesta hipótesi no provada seria, pero, coherent amb una apreciació 
política: aquella, segons la qual la consciéncia de trobar-se davant una con
sulta d'importáncia crítica sembla motivar una mes gran mobilització de 
l'electorat, en augmentar el grau de responsabil izado del chitada amb dret 
a vot. Les eleccions espanyoles del 1977 reunien característiques prou nota
bles com per a provocar aquest moviment o tendencia. Malauradament, la 
manca d'aproximació a les actituds personáis —per via d'enquesta— no ens 
permetrá arribar a una verificació empírica. 

2J3, La distribució territorial de la participació-ábstenció 

La distribució territorial de la participació ens és donada en el mapa n.° 1. 
La cota de máxima participació (87 °/o) se sitúa a Segóvia, mentre que la 
mínima (52 %) correspon a Orense. Aquesta distancia no és, pero, representa
tiva de les diferencies interprovincials, que es mouen en els marges d'una 
osciHació moderada. En efecte: 28 districtes superen el 80 % de participació, 
20 districtes es mouen entre el 70 i el 80 % i únicament un tercer grup de 
4 districtes —les quatre províncies de Galicia— se sitúen per dessota del 70 
per cent. 

Per grans árees, les dues Castelles, el País Valencia i Aragó presenten les 
máximes cotes globals de participació, juntament amb Murcia i Balears. 
Lleugerament inferiors son els índexs de Catalunya, Andalusia, Extremadura, 
Canáries. Finalment, les cotes globals mes baixes se sitúen a Galicia i a As-
túries-Lleó (provincia), en proximitat geográfica immediata. Quant al País 
Base-Navarra, cal distingir la participació elevada d'Álaba i Navarra, de la 

participació moderada de Biscaia i Guipúscoa. 
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ESPANYA - DISTRICTES ELECTORALS 
LEGISLATIVES 77 - ABSTENCIÓ 

Podem remarcar, dones, que en línies generáis existeix una relativa ho-
mogeneitat de comportament —quant a la variable participació-abstenció— 
a l'interior de les nacionalitats. i regions de l'Estat. Si d'altres consultes ma-
nif estén aquesta mateixa regularitat, podriem plante jar la possibilitat de 
«subcultures» electorals que desborden els marges administratius deis dis-
trictes i coincideixen amb les unitats históriques de l'Estat.5 

5. Redactat ja aquest comentan, disposem deis resultats del referendum 
constitucional del 6 de desembre de 1978. Tot i tenint en compte el descens de la 
participació —disminuida en un 11 °/o, aproximadament, en relació amb les elec-
cions de 1977—, sembla confirmar-se una caracterització regional de les pautes 
de participació amb una lleugera tendencia a Taproximació entre les árees mes 
i menys participatives de 1977. 
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2.2. L'oríentació del vot 

22.1. Els resultáis globals a nivell d'Estat 

La pluralitat de candidatures presentades a la decisió deis electors queda 
clarament reduida en funció de l'acoUida que aquests els atorguen. Aquest 
panorama simplificat per l'acció individual del vot és el que examinarem 
aquí. Hi destacarem alguns aspectes principáis, referits, respectivament, a 
la concentració del vot, a la seva orientació básicament «moderada», a la feble-
sa relativa deis extrems de l'espectre resultant i a la diversa acollida deis 
partits d'ámbit estatal en relació amb els partits o candidatures d'ámbit sub-
estatal. 
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2.2.1.1. La concentració del vot 
El grau de concentració de les preferéncies individuáis envers les forces con-
current és, a la vista deis resultáis, considerablement elevat. Considerant 
el ressó electoral obtingut per cadascuna de les opcions en competencia, 
podríem distingir quatre grans grups, ordenats de major a menor impor
tancia. 

Un primer grup és el que integren les dues propostes polítiques —la UCD 
i el PSOE—, que superen cadascuna el 25 % deis vots válids, í se sitúen 
a gran distancia deis altres competidors. 

Un segon grup compren també dues forces polítiques —el PCE-PSUC i 
l'AP—, que superen el 5 % deis vots válids, pero sense arribar ,al 10 %. 

• 

Un tercer grup seria integrat per les candidatures que obtenen répresen-
tació parlamentaria sense arribar al 5 % del total de vots válids. Es tracta 
de la candidatura Unidad Socialista-Federación de Partidos Socialistas-
PSP (4,49 %), de la coalició Pacte Democrátic per Catalunya (3,73 %), Partit 
Nacionalista Base (1,70 %), Esquerra de Catalunya-Frente Democrático 
de Izquierdas (1,46%) i Equipo DC-Unió Democrática de Catalunya (1,41 
per cent). 

Finalment, el quart i darrer grup correspon a totes les candidatures que 
no arriben a 1' 1 °/o deis vots i que no obtenen tampoc representado par
lamentaria. 

QUADRE 2. Concentració del vot en els dos primers partits classificats 

A) Els dos primers partits reuneixen entre el 60-99 per cent de vots 

Austria + 9 0 
Alemanya Federal 

Irlanda 80-90 

Gran Bretanya 70-80 
Italia 
Grecia 

Islándia 60-70 
Portugal 
Suécia 
ESPANYA 64 

B) Els dos primers partits reuneixen menys del 60 per cent de vots 

Bélgica 50-60 
Noruega 
Franga 
EUSKADI 55 

Dinamarca 40-50 
Finlandia 
Holanda 
SuTssa 
CATALUNYA 49,9 
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Aquesta distribució del vot revela una notable concentrado de les preferén-
cies electorals, simplificant la pretesa dispersió de les forces polítiques es-
panyoles. En efecte: els dos primers partits reuneixen conjuntament el 64 % 
deis vots válids. Si tenim en compte la posterior fusió PSOE-PSP, la suma 
s'eleva al 68 % deis sufragis, que sitúen Espanya en una posició intermedia 
quant a concentració del vot entre els dos primers partits classificats, si 
la comparem amb altres Estats europeus, tal com apareix en el Quadre 2 de 
la página anterior. 
Podríem afirmar que, un cop mes, es posa de manifest que la representació 
proporcional no és per si mateixa un estímul especial a la dispersió del vot 
entre una multiplicitat de formacions polítiques. Cal teñir present, a mes, i 
sobretot, l'acció deis factors sócio-polítics que configuren una determinada 
estructura de partits. 

S'ha de remarcar, finalment, que aquesta análisi a nivell d'Estat recobreix 
situacions diverses, car l'índex de concent ració-dispersió no és el mateix 
arreu de l'Estat. Subratllem especialment la situació de Catalunya i del País 
Base, on l'orientació del vot es distribueix de forma menys concentrada en
tre una mes amplia gamma d'opcions polítiques. Les particulars condicions 
d'ambdues nacionalitats i la propia tradició histórica es reflecteixen, dones, 
en aquest punt. En el ja citat Quadre 2, situem també Catalunya i Euskadi. 
amb el percentatge coresponent a la suma de vots deis dos primers partits 
—el PSC i el PSUC, per Catalunya, i el PNB i el PSOE, per Euskadi. 

Les properes eleccions hauran de dir-nos si, un cop consolidáis els partits 
com a formacions organitzades, s'accentua la tendencia a la concentració i 
es marca una progressiva configurado bipartidista del sistema o si, per con
tra, es dibuixa una relativa dispersió que afavoreix els partits menors i pre
para un esquema de pluripartidisme moderat6 . 

2.2.1.2. L'orientació «centrípeta» del vot 
Una segona observado derivada de l'análisi deis resultáis globals a nivell 
d'Estat ens permet subratllar el que podríem denominar «l'orientació cen
trípeta» del vot. Volem dir, en altres paraules, que les opcions privilegiades 
per l'adhesió deis electors han estat precisament les que s'autosituaveri en 
una zona central del ventall polític, i no, en canvi, les que es trobaven en els 
extrems mes o menys allunyats d'aquest centre imaginan. 

Els beneficiaris principáis de les eleccions del 1977 han estat, per una 
part, la coalició «Unión de Centro Democrático» i, per l'altra, el PSOE. Tant 
l'una com l'altra, s'han esforcat a situar-se, respectivament, en la zona de 
centre-dreta i de centre-esquerra del mapa polític espanyol, intentant des-
marcar-se de posicions extremes. 

L'éxit d'ambdues opcions respon precisament a una bona lectura del que 
—de forma incipient— apuntaven alguns sondeigs i enquestes d'opinió so
bre les actituds polítiques deis espanyols en l'últim període del franquisme i 
en els primers mesos del postfranquisme. Tónica sostinguda d'aquestes pros-
peccions era l'autoemplacament d'una majoria d'espanyols en la zona inde-

6. La qualificació d'un sistema de partits no depén únicament de la quantitat 
de forces polítiques en presencia, sino també d'altres elements (magnituds res-
pectives de cada organització política, grau de polarització ideológica, relacions 
interpartidáries, etc.). Per a una exposició del tema, vegeu SARTORI, G., Parties and 
Party Systems, A framework for analysis, Cambridge, 1976. 
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finida del «centre polític», ja fos amb inclinació cap a la dreta, ja fos amb 
inclinació cap a l 'esquerra7 . 

Com acabem de veure, les dues opcions polítiques majoritaries son justa-
ment les que volen respondre a aquesta actitud predominant: entre amb-
dues, reuneixen entorn del 65 % deis sufragis emesos i acaparen —almenys 
simbólícament— l'espai polític de centre, en el qual no queda lloc per a cap 
altra formació. Son, per tant, absents del mapa polític espanyol formacions 
d'etiqueta liberal o socialdemócrata, com les que es donen a altres societats 
europees. 

Aquesta convergencia de l'opinió cap a les zones centráis de l'univers 
polític constitueix una relativa novetat histórica, si tenim present el panora
ma polític del període 1931-1936. La crisi republicana ha estat interpretada 
sovint com a resultat de la polarització del joc polític i de l'erosió simultánia 
del centre que, en aquell moment, ocupava l'opinió republicana liberal d'es-
querra, flanquejada a la dreta pels grups monárquics i católics i, a l'esquerra, 
pels socialistes. 

No podem entrar aquí en una análisi política de fons, pero cal teñir pre
sent l'evolució de Testructura socioeconómica d'Espanya, experimentada fo-
namentalment a partir deis anys seixanta, per a explicar aquesta mutació de 
l'orientació política espanyola que aproxima la societat política espanyola ais 
esquemes europeus occidentals. Independentment del funcionament parla
mentara deis grups polítics —marcat per una polarització o per una concen-
tració—, l'orientació de l'opinió i la seva traducció en vots assenyala també 
una tendencia de la major part deis paísos europeus a privilegiar les zones 
intermedies de l'espectre polític, en detriment deis extrems, com si les posi-
cions mes radicáis i, per tant, menys aptes per al compromís, perdessin el 
favor general de les societats que accepten majoritáriament la via de la ne
gociado —i no la de la imposició—per a la resolució deis seus conflictes. 

Aquesta nova imatge de l'escena política espanyola és, si no la principal, 
una de les millors garanties de la futura estabilitat d'un régim democrátic. 

2.2.1.3. La desigual feblesa deis extrems 
Si examinem ara els resultáis obtinguts per les posicions extremes de l'arc 
polític, podrem fer dues observacions. En primer lloc, és constatable la rela
tiva feblesa del vot recollit per aquelles formacions o partits que adopten 
posicions polítiques mes radicáis. Les candidatures d'extrema dreta, que es 
presenten com a continuadores fidels del sistema ideólogic del franquisme, 
reuneixen menys de 1' 1 % deis vots 8. És patent, dones, el fracás de la invo-
cació explícita a la continuitat del régim deis darrers quaranta anys, c o m a 
símptoma de com es distancia de Topinió general del país. 

7. Per a la delimitació de les actituds polítiques deis espanyols i la seva 
«autosituació», vegeu els treballs publicáis peí «Centro de Investigaciones Socio
lógicas», de Madrid, i reunits en dos volums sota els títols de La reforma política. 
La ideología política de los españoles, Madrid, 1977 i Partidos Políticos e Ideolo
gías, Madrid, 1978. El material publicat és interessant, com una mostra del tre-
ball realitzat per l'esmentada institució. Cal remarcar que la classificació «dreta-
centre-esquerra» que sitúa els partits polítics es determinen per l'óptica de l'in-
vestígador. 

8. L'extrema dreta, en la nostra classificació, inclou quatre candidatures 
—AÑ-18 de Julio, FE Auténtica, FEJONS i ANEPA— que, a escala estatal han 
superat els 10.000 vots. La suma deis vots obtinguts per cadascuna d'elles repre
senta el 0,81 per cent del total deis vots emesos. 

41 



També les opcions d'extrema esquerra, partidáries de les versions mes 
rigoroses de la transformado socioeconómica i política, experimenten una 
manca d'audiéncia massiva. Els seus resultats electorals queden limitats al 
2,5 °/o deis vots emesos 9. 

Aixó no obstant, cal remarcar una segona apreciació. La posició de l'ex-
trema esquerra revolucionaria és —en comparació amb el conjunt de l'es-
querra -—relativament menys feble que la que presenta l'extrema dreta en 
comparació amb el conjunt de la dreta. Les xifres son, per ambdues situa-
cions, les següents: 

Coalicions % sobre vots emesos 

Extrema Dreta (AN-18 J, FE-A, FE-JONS, ANEPA) 0,81 
AP 8,19 
UCD 34,7 
PSOE-PSC 29,2 
PSP-US 4,4 
PCE-PSUC 9 2 
Extrema Esquerra (AET, FDI, FUT, CUP, EE, EC) 2¡5 

No es teñen en compte els partits PNV, PDC, UCDCC, FDC i altres candidatures que 
no rfinnfiixen 10.000 vots a escala estatal.) 

En el cas de l'esquerra, és interessant d'examinar amb mes detall la rela-
ció existent entre el vot deis moviments d'extrema esquerra —producte d'es-
cissions recents del comunisme ortodox— i el vot del PCE-PSUC, a fi de com
parar la situació espanyola amb la d'altres paísos europeus on s'ha produit 
igualment l'erosió per l'esquerra deis partits comunistes convencionals. Des 
d'aquest punt de vista, el cas espanyol presenta com a peculiaritat una me
nor distancia entre el vot comunista i el vot de l'extrema esquerra, que —en 
termes de proporció— ve a representar una 28 °/o de l'anterior. 

Comparat amb el d'altres pai'sos, aquest vot d'esquerra radical presenta 
una posició mes avantatjosa tot i que les xifres absolutes no siguin d'ex-
cessiva magnitud. Una explicació de la qüestió requeriría l'estudi histórico-
polític adequat, pero podem avancar ja que la historia de la resistencia d'es-
querres al franquisme ha coincidit —en els seus darrers quínze anys— amb 
la crisi del moviment comunista internacional (debat amb la interpretado 
maoista, revisió del stalinisme, rebuig del model soviétic i formulació de 
l'eurocomunisme). Els partits comunistes ' «ortodoxos» de l'Estat espanyol 
han experimentat el desgast derivat de la crisi, sense disposar —per causa 
de la dictadura— de la ^consolidado institucional i ideológica de qué han 
fruit altres partits comunistes de l'Europa occidental. Les escissions d'ordre 
ideológic —afavorides per la situació de clandestinitat, que comporta menys 
responsabilitat política davant els possibles electors o administráis— han 
permés l'aparició de grupúsculs amb un limitat seguiment i en competencia 
amb les organitzacions comunistes históriques. Cal preguntar-se ara si la 
nova situació de legalitat i competido política oberta, afavorirá o debilitará 
aquesta posició inicial deis grups d'esquerra marginal, beneficiaris del des
gast deis partits importants, pero sotmesos també a mes exigéncies organit-
zatives i a les critiques de l'opinió. 

9. S'han agregat els vots favorables a les candidatures següents: Esquerra 
de Catalunya, F.D.I., A.E.T., Euskadiko Eskerra, F.U.T. i C.U.P.S. La suma de vots 
representa el 2,56 per cent del total de sufragis emesos. 
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2.2.1.4. L'equilibri dret a-es querrá 
Amb una óptica dualista i seguint la tradicional i operativa distinció entre 
posicions de dreta i posicions d'esquerra, la distribució del vot se'ns presen
ta sensiblement equilibrada per tal com es reparteix en quotes equivalents 
entre les opcions que podem assignar a orientacions dretanes i les que po-
dem qualificar de posicions esquerranes. Així ho veiem reflectit en el qua-
dre n.° 3. 

QUADRE 3 

Dreta 
Esquerra 
Nacionalistes 
D'altres 

43,7 
45,3 
4,3 
6,2 

(Extrema dreta, AP, UCD) 
(PSP-US, PSOE-PSC, PCE-PSUC, extrema esquerra) 
(PNB, PDC) 

A nivell de percentatges, la suma agregada de vots d'una i altra orientació 
se sitúa, en ambdós casos, entorn del 45 % deis sufragis emesos10. Aquesta 
distribució equilibrada és, en certa manera, una sorpresa per a les expecta-
cives polítiques anteriors a les eleccions i, alhora, un índex de l'opinió que no 
troba traducció parlamentaria i, per tant, influencia determinant en l'orien
tació del Govern. 

És una relativa sorpresa, perqué la situació de les forces d'esquerra du-
rant la dictadura era de rotunda inferioritat organitzativa i propagandística, 
derivades del resultat de la guerra civil de 1936-1939. La seva acció sobre 
l'opinió havia estat irregular, molt limitada i localitzada, a causa de les 
condicions de clandestinitat en qué havia hagut d'actuar. Pero els resultáis 
de les eleccions semblen revelar que, malgrat tot, va ser suficientment efeC^ 
tiva com per a recollir la preferencia d'una massa important de ciutadans. 

Tanmateix, el pes electoral d'aquesta massa ciutadana no té, com ja hem 
dit, una correspondencia parlamentaria adequada ni tampoc una influencia 
proporcional sobre l'orientació del Govern. La normativa electoral ja co
mentada s'ha revelat també en el cas espanyol com un deis instruments que 
possibilita la deformació política de la voluntat popular en benefici deis qui 
teñen la capacitat d'establir-lau . 

A efectes, pero, d'estricta constatació de l'orientació de l'opinió, cal sub-
ratllar el fet de l'equilibri relatiu de tendéncies i estudiar-ne la possible evo-
lució futura. 

2.2.1.5. L'éxit divers deis partits nacionalistes i regionalistes 
Les eleccions del 1977 contemplen Tentrada en la competencia política de 
diverses forces representatives de les nacionalitats i regions de l'Estat. A mes 
a mes de la presencia deis grups polítics que a Catalunya i Eukadi van man-
tenir actituds de resistencia nacional contra la dictadura franquista, les elec-

10. S'han tingut en compte les candidatures que a nivell d'Estat han acon-
seguit mes de 0,1 % deis sufragis, cosa que equival a uns 20.000 vots. Pot ser dis
cutible la classificació de dreta o esquerra atribuida a algunes de les candidatures, 
pero no sembla que aixó alteri substancialment el relatiu equilibri de forca elec
toral. 

11. Vegeu, sobre aquest tema, el ja citat article de VALLES, J.M., Desigualtats 
de representado en tactual normativa electoral espanyola, in Perspectiva Social, 
10 (1977), pp. 153-163. 
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cions compten amb la participado de formacions radicades en altres naciona-
litats i regions que, amb mes o menys tradició histórica, expressen Texistén-
cia de projectes polítics caracteritzats per l'exigéncia d'obtenir una persona-
litat política coliectiva refusada per l'Estat unitari i centralista. 

A efectes de clarificado, entenem per partits nacionalistes o regionalistes 
aquells que s'organitzen i es governen de forma sobirana en un ámbit sub-
estatal, corresponent a una de les diferents nacionalitats o regions históri-
ques. Cal remarcar que bona part d'aquestes formacions se sitúen a l'esquerra 
de l'univers polític, car associen la recuperació política coHectiva amb la 
necessitat d'una transformació económica mes o menys radical. Ünicament 
a Catalunya i a Euskadi, son presents forces nacionalistes que podem quali-
ficar de centre o, fins i tot, de centre-dreta: es tracta del Pacte Democrátic 
per Catalunya i del Partit Nacionalista Base. 

L'éxit de les propostes electorals nacionalistes o regionalistes és de diver
sa intensitat. Mentre que a Catalunya i Euskadi esdevenen forces de presen
cia majoritária en el propi territori, a d'altres zones de l'Estat —País Valen
cia, Andalusia, Aragó, Canáries—, teñen una feble presencia. A Galicia i a 
Balears, el seu paper electoral és prácticament insignificant. Aquesta situació 
es reflecteix en el quadre n.° 4. 

QUADRE 4. Partits nacionalistes i regionalistes. Percentatge de vots sobre el total de 
sufragis emesos en la respectiva nacionalitat o regió 

Catalunya 
Euskadi 
Navarra 
Aragó 
País Valencia 
Galicia 
Canáries 
Andalusia 
Balears 

74,2 
38,0 
16,4 
8,7 
8,5 
6,8 
6,7 
5,3 
3,3 

(PSC, PSUC, PDC, EC, UCDCC) 
(PNB, EE, ESB) 
(UAN, UNA» 
(PSA-US) 
(US-PSPV .UDPV-EDC) 
(BNPG, PSG, PDG, PPG) 
(CUP, PSC, ICU, PPC) 
(PSA-US, ASA, MSA) 
(UA, UDIB) 

Les dificultats de competir —des del punt de vista deis recursos organit-
zatius, económics i d'accés ais mitjans de comunicació— poden explicar par-
cialment el fracás de la major part d'aquestes formacions. Pero una análisi 
política mes aprofundida hauria de posar en relació el fet estrictament elec
toral amb la situació conjunta de cadascuna de les nacionalitats i. regions, 
que presenten característiques molt diferenciades, 

22.2. La distribució territorial del vot de les principáis forces polítiques 

Presentem ara la distribució territorial del vot corresponent a cadascuna de 
les principáis forces polítiques, segons els resultats disponibles. Els comen-
taris han de posar-se en relació amb els mapes que acompanyen aqüestes no
tes, on es reflecteix el grau d'implantació del vot de cada formació política. 
Igualment, fem referencia a la consideració agregada del vot de dreta i 
d'esquerra, per acabar amb unes observacions de conjunt. 

2.2.2.1. «Alianza Popular» 
El resultat global a nivell d'Estat representa el 8,3 % deis vots emesos. La 
implantado geográfica del seu vot és molt desigual', presenta cotes máximes 
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a Zamora (23%), Lugo (21%), Toledo (16%), Guadálajara (15%), Teruel 
(15 %), Burgos (14 %), etc. 

Fa resultats semblants a la seva mitjana estatal (8 %) en les províncies 
de Castella la Nova, Extremadura, la Mancha. En canvi, té les seves cotes 
mes baixes a Girona (3 %), Barcelona (3 %), Huelva (4,9 %), Cadis (4,8 %), 
Lleida (5,3 %), Tarragona (5,8 %), Valencia (5,3 %), Osea (5,8 %), etc. 

ESPANYA - DISTRICTES ELECTORALS 
LEGISLATIVES 77 - A. P. 

15,1 - 20 V , 

30 % 

• 30 V. 

Q 

En resum, tot i la gran irregularitat de la implantado, pot registrar-se 
una certa associació entre les seves cotes máximes i l'Espanya pobre del 
Nord-Oest (Galicia) i de les dues Castelles. Els valors mes baixos son els que 
presenta a Catalunya, Euskadi, País Valencia i a cinc províncies d'Andalusia. 

Des d'una estimació política, son relativament sorprenents els resultats 
poc importants —inferiors a la seva mitjana—que aconsegueíx a les provín
cies de Castella la Vella i de Salamanca, de comportament electoral previsi-
blement dretá. La imponent presencia d'UCD en aqüestes províncies explica, 
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amb tota probabilitat, el transvasament del vot conservador cap al partit 
del Govern. En el mateix cas pot situar-se Galicia. 

Només les connexions personáis amb la provincia d'alguns líders de l'AP 
aconsegueix moderar aquesta pérdua relativa de vots a favor de la UCD (Lugo, 
Zamora, Teruel). El que la política nord-americana denomina efecte del «fa-
vourite son» deu haver funcionat aquí de manera suplementaria. 

2.2.2.2. El vot UCD 
La mitjana de la UCD a nivell d'Estat és del 34 % deis vots emesos. La seva 
implantació relativament homogénia —amb les excepcions de Catalunya i 
Euskadi— presenta dues grans árees, segons superi o no el 40 % deis vots. 

Les seves cotes máximes son Ávila (67,5 %), las Palmas (64,7 %), Orense 
(60,7 %), Segóvia (58,3 %), Soria (57,7 %), Conca (55 %), Pontevedra (55,5 °/o), 
Tenerife (53 %), León (50,1 %), Lugo (50,7 °/o), Cáceres (54 %), Salamanca 
(54 °/o), Mallorca (49,9 %), Teruel (49 %), etc. 

ESPANYA - DISTRICTES ELECTORALS 
LEGISLATIVES 77 - U.C.D. 

30,1 

- 10 V, 

- 15 V. 

- 20 V. 

- 25 V. 

- 30 V. 

- 50 V. 

• 50 V. 
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Les seves cotes mínimes —per sota de la seva mitj ana— son Barcelona 
(14%), Biscaia (15 %) , Girona (17%), Lleida (23,9%), Cadis (26%), Má
laga (27 %) , Tarragona (27 %) , Valencia (29 %) , Sevilla (32 %) , Córdova (32 %) , 
Astúries (30 %) , Alaba (30 %), Madrid (31 %) , Saragossa (31 %) , etc. Aixó no 
obstant, cal advertir que excepte en les tres primeres províncies (Barcelona, 
Biscaia, Girona), les seves cotes «mínimes» representen gairebé la quarta 
parí de la jorga electoral del districte o mes. 

Les cotes altes coincideixen -—igual que en l'AP— amb Galicia i les dues 
Castelles juntament amb les Ules (Canáries i Balears). On millors resultats 
obté és també on hi ha connexions polítiques o administratives del personat-
ge del partit que encapcala la llista. 

Cal notar, negat'ivament, que cap de les 10 províncies mes densament po-
blades del país no es troba entre les cotes altes de la UCD. 

Les cotes baixes coincideixen amb l'Espanya periférica i del sud —Cata
lunya, Euskadi, Astúries, País Valencia, Andalusia (amb excepcíó d'Almeria 
i Huelva), etc. És a l'Espanya urbana i mes industrialitzada on el partit pre
senta una relativa feblesa. El cas de Madrid (31 %) respon, probablement, 
al carácter de la UCD com a partit «centrista del centro», és a dir, nodrit 
amb personatges de la capital estatal (Suárez, Garrigues, Alvarez de Miranda, 
Camuñas, Fernández Ordóñez, Calvo Sotelo, etc.), on han fet i fan la seva 
carrera política al servei del régim, del món económic o dins de l'oposició 
democráta-liberal. 

Peí que fa a primers llocs —amb el que aixó representa de benefici electo
ral, a causa de l'escassa proporcionantat que registra la distribució de dipu-
tats establerta per les normes electorals—, la UCD és la primera classificada, 
almenys, en 37 províncies (el 74 % de VEstat), de les quals només dues —La 
Coruña i Saragossa— pertanyen al grup de províncies mes poblades d'Espa-
nya. En 12 districtes, obté mes del 50 % deis vots emesos. 

En canvi, es distancia del liderat i s'ha de conformar amb els llocs in
feriora de la classificació a 13 províncies, entre les quals es compten les qua-
tre de Catalunya, dues del País Valencia (Valencia i Alacant), cinc d'Andalu-
sia, dues d'Euskadi i Astúries, amb el quasi empat de Madrid entre la UCD i 
el PSOE. En conseqüéncia, la UCD no aconsegueix el primer lloc en 9 de les 
12 províncies mes poblades de VEstat. Per contrast, arriba a resultats óptims 
—entre el 40 i el 68 % deis vots— a les 10 províncies menys poblades, que 
oscillen entre el 115.000 i els 230.000 habitants. 

Resumint: els innegables bons resultats de la coalició UCD a tot l'ámbit 
de l'Estat —amb excepció de Catalunya— teñen la seva gran base a VEspanya 
despoblada i menys desenvolupada del Nord i del Centre, mentre que pre
senten carácters menys brillants a les províncies urbanitzades, industriáis o 
de la periferia i del Sud, cosa que acosta l'Espanya urbana i industrial a l'An-
dalusia deprimida. 

2.2.2.3. El vot conservador 
Si deixem a segon terme la divisoria franquisme-antifranquisme i intentem 
una classificació bipolar de les forces polítiques que —d'acord amb les seves 
declaracions programa tiques— responen al mapa polític europeu, podriem 
considerar vot conservador el que resulta de sumar els sufragis de F Alianza 
Popular amb els de la UCD. El risc d'esquematisme que, a primera vista, pre
senta aquesta agrupació queda atenuat si tenim present l'aproximació de 
la UCD a Internacionals europees com la Liberal o la Demócrata-cristiana, que 

r j 

r 
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ocupen l'espai polític conservador a la majoria deis Estats de l'Europa occi
dental. 

La simplificado fa que tampoc no tinguem en compte l'objecció contraria 
sobre l'existéncia d'un component d'extrema dreta, no solament en el vot de 
l'Alianza Popular, sino en el mateix electorat de la UCD, tal com podem deduir 
de la seva gran implantació en províncies que son reputades habitualment 
com d'orientació molt conservadora, especialment en la Castella Vella, on 
«fracassa» l'Alianza Popular. 

Assumint aqüestes reserves, el vot conjunt AP-UCD és, a nivell estatal, 
del 43 %. L'agrupació del vot Alianza Popular-UCD presenta la seva máxima 
implantació a Orense (74 °/o), Avila (74 %), Lugo (72 %), Las Palmas (70 %), 
Segóvia (66 %), Tenerife (66 %), Teruel (65 %), Burgos (64 °/o), Soria (63 %), 
Paléncia (63 %), etc. Les cotes d'aquesta agrupado que queden per sota del 
50 % deis vots es donen a Cadis (31 %), Sevilla (34 %), Córdova (38 %), Valen
cia (35 o/o), Saragossa (39 °/o), Castelló (40 %) , Murcia (41 °/o), Madrid (42 %), 
Alacant (44 %), etc. Cas a part son Catalunya i Euskadi, on la presencia de 
forces nacionalistes de carácter conservador no fan equiparable el dualisme 
de blocs que utilitzem aquí. Ens referim al PNB per Euskadi i a la UCDCC 
—i en certa forma— al PDC per Catalunya. 

El pes, per tant, de la dreta es fa sentir sobretot a Galicia, Castella la 
Vella i Lleó, Castella la Nova (amb Texcepció de Madrid), les Ules Canáries 
i Balears. És, fonamentalment, TEspanya del Nord-Oest, amb les Ules, men-
tre que TEspanya del Sud i de l'Est —juntament amb Madrid— ofereix un 
terreny mes resistent a l'orientació conservadora. La continuítat —almenys 
aparent— entre aquesta distribució geográfica de tendéncies i la revelada 
durant les eleccions de la II República haurá de ser motiu d'una análisi 
particular. 

2.2.2.4. El vot socialista 
La divisió deis grups d'orientació socialista es tradueix electoralment en dues 
candidatures: la principal, protagonitzada peí PSOE, que a Catalunya es 
coalitza amb el PSC-C, i la resultant de l'alian^a entre el PSP i la FPS (Fede-
racions de Partits Socialistes). Només la primera es presenta a totes les cir-
cumscripcions de l'Estat. 

QUADRE 5. Vot socialista a Europa (partits principáis) 

Paísos 

Austria (1975) 
Noruega (1977) 
Suécia (1976) 
Alemanya Federal (1976) 
Gran Bretanya (1974) 
Dinamarca (1977) 
Holanda (1977) 
Portugal (1976) 
ESPANYA (1977) 
Suíssa (1975) 
Finlandia (1975) 
Bélgica (1977) 
Franca (1978) 
Italia (1976) 

% vots emesos 

50,6 
49,0 
43,6 
42,6 
39,2 
37,0 
35,3 
35,0 
29,0 
27,5 
27,0 
26,1 
20,4 

9,6 

FONT: Nohlen, D., «Wahlsysteme der Welt. Daten und Analysen», München, 1978.) 
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El vot PSOE. La mitjana estatal del vot PSOE és, aproximadament, el 29 
per cent deis sufragis emesos. A efectes comparatius, podem indicar que 
aquest percentatge és equiparable al que obtenen els partits socialistes de 
Bélgica, Süissa o Finlandia, en les darreres convocatóries electorals celebrades 
ais dits paisos, tal com es veu en el quadre n.° 5. 

La implantado del vot és relativament desigual. Els millors resultáis el 
PSOE els obté —per damunt de la seva mitjana— a Málaga (39 %), Alacant 
(38,4 %), Jaén (38%), Valencia (36 %), Cadis (35 °/o), Sevilla (36 %), Albacete 
(32 %), Murcia (34 °/o) Badajoz (33 %) Huelva (33 %), C. Real (31 %) , Grana
da (31 %), Astúries (31 °/o), Madrid (31 °/o), Toledo (31 %), Barcelona (30 °/o), 
Córdova (33,8 %), Valladolid (30 %). 

Les seves cotes baixes se sitúen a Lugo (12 %), Orense (12 %), Avila 
(14 %), Las Palmas (13 %), Lleida (14 %), Teruel (17 %), Zamora (20 %) , Te
nerife (19 %), Mallorca (22 °/o), etc. 
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Les zones fortes es troben gairebé concentrades a l'Espanya del Sud, 
per sota la divisoria del Tajo, juntament amb Madrid, Astúries, el País Valen
cia i Barcelona. Vuit de les deu províncies mes poblades donen bons resultáis 
al vot socialista, que es classifica a primer lloc en nou províncies. 

En contrapartida, l'Espanya del Nord —Galicia, Castella la Vella, Lleó i 
Aragó (cal teñir present aquí el vot socialista no PSOE), juntament amb les 
illes Canáries i Balears, és la zona menys forta del PSOE. En aquesta zona 
es troben les deu províncies menys poblades del país. 

Així mateix, la feblesa del PSOE —i, en general, de tota Tesquerra— coin-
cideix amb les províncies que, segons les dades disponibles, han presentat 
una quantitat mes elevada d'abstencionistes: Galicia i Canáries. 

Caldria apuntar els factors hipótetics que provoquen un quadre electoral 
caracteritzat alhora per un elevat abstencionisme, el predomini indiscutible 
de la dreta i la feble presencia de l'esquerra: ¿el subdesenvolupament?, ¿la 
continui'tat d'unes estructures caciquils?, ¿la inhibició per part del potencial 
electoral de l'esquerra?, ¿la desconfianza davant del nou sistema democratic? 

El mapa electoral del PSOE, que té en la divisoria del Tajo una aproxi
mada frontera entre zones fortes i zones febles, presenta també una certa 
continui'tat amb els resultats del període 1931-1936. Existeix, pero, una im-
portant excepció en el cas de Catalunya i, en menor escala, al País Valencia, 
on la presencia socialista no té precedents histories comparables. 

El vot PSP-FPS. Ja hem dit que aquesta candidatura no participa en tots 
els districtes electorals. La seva mitjana estatal osciHa, aixó no obstant, entre 
el quatre i el cinc per cent del total de vots emesos. 

La característica d'aquest vot és la irregularitat d'implantació. Només 
presenta una incidencia important —segons les dades disponibles— en pro
víncies com Osea (10%), Saragossa (10%), Madrid (9%), Cadis (9%) , As
túries (7 %), etc. Poden explicar-se aqüestes cotes relativament mes elevades 
com a resultat de la coalició del PSP amb el PSA (Partit Socialista d'Aragó) 
en el cas deis resultats d'Osca i Saragossa i amb el PSA (Partit Socialista 
d'Andalusia) en el de Cadis. Madrid, per altra banda, respon a la imatge deis 
líders del PSP —Tierno, Morodo— que formen part de la candidatura de la 
capital. 

En qualsevol cas, el carácter de coalició de grups polítics amb base geo
gráfica diversa que presenta aquesta candidatura, fa necessária la mes gran 
cautela en el moment de valorar-ne la implantació territorial. 

2.2.2.5. El vot comunista 
A totes les províncies de l'Estat espanyol es presenten candidatures comu-
nistes que, a Catalunya, corresponen al PSUC. 

És important fixar Tatenció en els resultats per árees, car la mitjana es
tatal comunista situada entorn del 9,2 % del total de sufragis emesos, enco-
breix una notable desigualtat peí que fa a la implantació de la seva forca. 

Les cotes altes se sitúen a Barcelona (19,8 °/o), Tarragona (16 °/o), Córdova 
(16 %) , Málaga (12 %) , Sevilla (13 %) , Lleida (12 %) , Madrid (10 % ) , Girona 
(10%), Astúries (10%), Cadis (9,9%), Granada (9%) , Jaén (9 % ) , Valencia 
(9% ), Alacant (9 %), Toledo (8 %). 

Les cotes baixes —algunes molt baixes— les donen Lugo (1,7 %) , Orense (1,7 
per cent), Soria (1,9 %) , Zamora (2,1 %), Avila (2,2 %) , Burgos (2,2 %) , Segó-
via (2,2 %), Salamanca (2,5 %) , Las Palmas (2,2 %), etc. 

Les zones fortes del vot comunista es localitzen, per tant, a Catalunya 
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—entre el 12 °/o de Lleida i el gairebé 20 % de Barcelona—, Andalusia —amb 
les úniques excepcions de Huelva i Almería— Astúries, Madrid i País Valen
cia, on supera o voreja el 10 % deis vots. 

Les zones de febíesa reprodueixen d'una forma clara el mapa negatiu deis 
socialístes, amb Galicia i Castella la Vella com a punts mes frágils. 

Histórícament, és de destacar la importancia del vot del PSUC a Catalu
nya que, per si sol, reuneix aproximadament la tercera part del vot comunis
ta total de l'Estat. Sense tradició propia durant la República, car el PSUC es 
funda un cop comentada la Guerra Civil, la presencia electoral deis comunis-
tes a Catalunya pot ser considerada com una novetat histórica. 

En un context sócio-económic diferent, l'Andalusia agraria i deprimida, 
el PCE obté igualment una presencia notable, en vorejar o superar el 10 % 
deis vots en 6 de les 8 províncies. Cal teñir present en aquest cas una tradi
ció histórica favorable —encara que breu— al moviment comunista. 

— 

ESPANYA - DISTRICTES ELECTORALS 

51 



En canvi, es pot subratllar la feblesa del PCE en una zona de predomini 
industrial com es el País Base on —guardant les proporcions— semblava pre
visible una millor presencia electoral. L'especificitat, pero, de la política d'Eus-
kadi sembla haver perjudicat les expectatives lógiques d'un partit obrer en 

una zona de gran tradició industrial. 

2.2.2.6. El vot d'esquerra 
L'agregació del vot socialista (PSOE i PSP-FPS) amb el vot comunista (PCE-
PSUC) ens dona una visió de l'orientació esquerrana de l'electorat des del 
punt de vista territorial, tot deixant al marge la considerado d'altres candi-
datures netament esquerranes d'escassa entitat numérica. 

Si prescindim del 3 % aproximat del vot de l'extrema esquerra, la mitja-
na total se sitúa entorn del 42 °/o del vot total i s'equipara, per tant, al vot 
que hem considerat conservador o de dretes. La seva distribució és desigual, 
delimitant tres espais diferents. 

El primer reuneix districtes que superen el 45 % del vot d'esquerres —per 
damunt de la mitjana estatal. Barcelona i Madrid, Astúries, País Valencia i 
Andalusia formen aquesta zona de predomini de resquerra. En 8 províncies, 
el vot d'esquerra supera el 50 % deis sufragis emesos. 

Un segon espai se sitúa entorn de la mitjana estatal —el 42 °/o— o una 
mica per dessota d'ella. S'inclouen aquí l'Espanya del sud del Tajo, junta-
ment amb Valladolid, Saragossa i Osea. 

Finalment, amb valors inferiors al 30 °/o —i fins i tot al 20 % —trobem 
les províncies que comprenen la Castella Vella, Lleó i Galicia. 

Peí que fa a Euskadi, la particular configuració política del seu sistema 
de forces polítiques impedeix una consideració comparativa del tema. 

Si tenim en compte les magnituds de població de cada districte provin
cial, constatem que 8 de les 10 províncies mes poblades (amb les excepcions 
de La Corunya i Saragossa) donen a l'esquerra mes del 50 % deis vots. Per 
contra, entre les 10 províncies menys poblades, només una (Osea) els atorga 
un valor superior al 30 %: les altres se sitúen per dessota d'aquesta cota. 

Ja hem assenyalat anteriorment que aquesta distribució té repercussions 
en el repartiment d'escons. Com és sabut, l'assignació de diputats per provin
cia ha afavorit notablement les árees menys poblades i ha perjudicat les de 
mes densitat de població. Nou províncies es troben en aquest últim cas, 
cosa que significa una subrepresentació parlamentaria, és a dir, un nombre 
de diputats inferiors al que els pertocaria en un repartiment estrictament 
proporcional. Dones bé: en vuit d'aquestes nou províncies —l'excepció és La 
Corunya— el vot d'esquerra ha obtingut millors cotes i, en conseqüéncia, ha 
pagat el preu de la subrepresentació. Obviament, l'efecte contrari —la sobre-
representació de les províncies petites— ha afavorit en general els partits de 
dreta que hi han reunit un mes gran nombre de sufragis12. 

12. Amb la distribució d'escons, 36 districtes es troben sobre-representats 
—a mes de les ciutats de Ceuta i Melilla— en relació amb la seva població. El 
40 °/o deis diputats corresponents a aquests districtes— son, dones, elegits en con-
dicions de desproporcionalitat mes o menys acusada. Per contra, nou províncies 
—les mes importants en població que reuneixen aproximadament el 45 % deis 
cens electoral— es troben subrepresentades. D'aquestes nou províncies o distric
tes, set s'inclinen cap a una orientació esquerrana:.Jes altres dues —Biscaia i La Co
runya— es decanten, respetivament, a posicions nacionalistes i de centre-dreta. 
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2.3. Algunes reflexions generáis 

La descripció de la distribució del vot per províncies que acabem de sinte-
titzar possibilita algunes observacions de conjunt, amb les quals és possible 
perfilar certes línies d'interpretació explicativa que poden orientar recerques 
posteriors. 

Quatre son les línies que podem detectar. En primer lloc, l'existéncia de 
pautes «regionals» de vot, que se sobreposen generalment a les unitats pro-
vincials. En segon lloc, Texis téncia d'una divisoria ruralitat-urbanització. En 
tercer lloc, una associació amb Tíndex d'assisténcia a la missa dominical. 
I, finalmente, una relativa associació amb l'orientació de comportaments elec-
torals anteriors a la guerra civil de 1936-39. 

La selecció d'aquestes quatre línies depén, naturalment, de la disponibili-
tat de les variables a nivell provincial i del grau d'intensitat amb qué son 
Ilegibles des del punt de vista de les grans xifres. La necessitat de completar
les amb Taproximació estadística que segueix és obvia. 

2.3.1. La «regionálització» del vot 

La precedent análisi de l'orientació del vot per la via de' Taproximació car
tográfica ens permet, malgrat el seu carácter forcosament impressionista, 
el dibuix d'unes árees globals delimitades per alguns trets comuns. El fet 
significatiu és que aqüestes árees globals coincideixen «grosso modo» amb 
les nacionalitats i regions históriques d'Espanya, que —si aquests trets es 
confirmaren en futures eleccions— tindrien una expressió particular en Tor-
dre del comportament electoral. 

De les 14 nacionalitats o regions históriques —actualment readaptades a 
resquema deis régims «pre-autonómics»—, 12 presenten —en grau divers— 
una sensible homogeneitat de comportament per damunt de les fronteres 
«provincials». Només dues —Aragó i Extremadura— semblen provincialment 
mes heterogénies. Les dotze restants poden ser agrupades en 6 models, se-
gons el grau de participació i l'orientació política de conjunt. 

w 

r 

Un primer model presenta simultániament una baixa participació, un pre-
domini molt acusat del centre-dreta i una molt feble incidencia de Tesquerra. 
Pertanyen a aquest model GALÍCIA, CANARIES i, en menor grau, la provin
cia de LLEÓ. 

Un segon model es caracteritza per una forta participació, un predomini 
molt important de les opcions de centre-dreta i una molt feble presencia de 
Tesquerra. Seria el cas de CASTELLA LA VELLA —amb Texcepció de Valla-
dolid—, ZAMORA I SALAMANCA, en la part superior de Taltiplá. 

Un tercer model es defineix per una forta participació, un relatiu predomini 
del centre-dreta i una presencia mitjana—equivalent a la mitjana estatal o 
lleugerament inferior— de Tesquerra. Podem incloure aquí CASTELLA-LA 
MANCHA —amb Texcepció de Madrid—, i BALEARS. Cal fer notar, que, en la 
mesura que ens desplacem al Sud, el desequilibri entre dreta i esquerra s'ate-
nua progressivament. 

Un quart model ens el dona el PAÍS VALENCIA, amb una participació molt 
forta, un predomini de Tesquerra i una presencia important del centre-dreta. 
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Un cinqué model el constitueixen ASTÜRIES i ANDALUSIA, on coincideixen 
una par t ic ipado lleugerament inferior a la mitjana, el predomini de l 'esquerra 
i una presencia important del centre-dreta. Áquest esquema és válid per a cinc 
de les províncies andaluses, car les mes perifériques —Almería, Huelva i 
Granada— alteren la relació a favor de l'oríentació de centre-dreta. 

El sisé i últim model se separa deis anteriors. CATALUNYA, EUSKADI —les 
3 províncies— i NAVARRA es distingeixen peí fet que la presencia de for-
ces nacionalistes altera la proporció i les relacions entre les orientacíons de 
dreta i esquerra. A CATALUNYA, els trets distintius serien una participació 
equivalent a la mitjana estatal, una feble presencia del centre-dreta estatal, 
la presencia del vot nacionalista i el predomini de l'esquerra. A EUSKADI i 
a Navarra la participació és equivalent o superior a la mitjana estatal, hi ha 
el factor equilibrador del nacionalisme —agrupant el d'orientació dretana i 
el d'orientació esquerrana—, una presencia important de l'esquerra estatal i 
una feble presencia del centre-dreta estatal. 

Per la seva part , dues regions históriques —EXTREMADURA i ARAGÓ— no 
presenten la relativa homogeneitat fins ara descrita, car les províncies que 
les componen ofereixen característiques diferenciades. Cal fer notar que 
ambdues regions es troben situades en zones de transició entre árees mes 
definides: Aragó entre l'altiplá i la periferia mediterránia; Extremadura en
tre l'Espanya del centre i l'Espanya del Sud. 

23.2. El vot «urbá» i el vot «rural» 

L'análisi geográfica del comportament ens apunta també la divisoria entre 
l'Espanya de les ciutats i l'Espanya de pobles i viles. L'oríentació del vot 
sembla tendencialment associada al predomini de l'hábitat urbá o de l'hábitat 
rural, tal com ens revelen els quadres n.6 6 i 7. 

De les 13 províncies classificades en els primers llocs quant a població ha-
bitant en nuclis urbans, onze presenten una orientació del vot favorable a 
l 'esquerra, que en sis casos supera o voreja el 50 % deis vots emesos. No-
més dues províncies altament «urbanitzades» —Tenerife i Las Palmas— regis
tren un predomini molt notable de la dreta: es tracta d'un mateix ámbit re
gional on s'imposen probablement altres condicionants com ens insinúa 
l'aproximació estadística de l 'apartat següent. Les tres restants —Biscaia, 
Alaba i Guipúscoa— son també marcades per circumstáncies comunes, que 
determinen la correcció de l'oríentació esquerrana i la presencia d'un fort 
vot nacionalista. 

Si examinem ara les 10 províncies destacades en la relació de «rurali-
tat» —població percentual habitant en nuclis menors—, veurem que totes 
son clarament favorables a una orientació de dreta, superant el 50 % deis 
vots emesos. Superen el 60 % del vot de centre-dreta nou d'aquestes provín
cies. Només una —Osea— dona un pes important a l'esquerra. 

2.3.3. El vot de l'Espanya que va a missa 

Una confrontació del mapa de la práctica religiosa amb la cartografía elec
toral permet algunes hipótesis de treball. L'Espanya amb mes elevada prácti
ca dominical queda delimitada per l'altiplá superior —Castella la Vella i 

Lleó—, juntament amb Euskadi-Navarra i Aragó. L'Espanya d'una práctica 
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QUADRE 6 

Percentatge de població rural (Cens 1970) 

n 

ESPANYA 
Zamora 
Guadalajara 
Terol 
Ávila 
Segóvia 
Conca 
Soria 
Salamanca 
Paléncia 
Osea 

% P. rural* 

L 

67,3 
60,7 
60,2 
59,4 
55,9 
53,4 
51,8 
50,3 
47,8 
46,1 

% Participado 

77 
80,0 
77,7 
83,0 
81,1 
86,8 
84,9 
82,7 
83,5 
83,1 
81,9 

Dreta 

43 
#7,9 
64,9 
65,0 
74,7 
66,8 
64,3 
63,9 
56,8 
53,3 
50,0 

Esquerra 

42 
23,8 
29,5 
23,2 
16,1 
29,3 
30,4 
22,1 
28,0 
26,0 
43,1 

QUADRE 7 

Percentatge de població urbana (Cens 1970) 

• 

Madrid 
Cadis 
Murcia 
Barcelona (2) 
Astúries 
Gran Canaria 
Biscaia (2) 
Guipúscoa (2) 
Sevilla 
Alaba (2) 
Tenerife 
Valencia 
Málaga 
Alacant 

% P. urbana1 

93,7 
88,9 
86,2 
86,0 
84,4 . 
83,2 
82,2 
78,4 
77,4 
74,6 
73,0 
72,7 
71,6 
71,0 

% Participado 

83,9 
76,3 
79,4 
79,3 
73,2 
78,9 
74,2 
72,5 
76,0 
84,0 
63,9 
86,4 
72,0 
82,8 

Dreta 

42,2 
31,8 
41,7 
18,1 
44,2 
69,4 
20,9 
^ ^ — 

34,5 
36,2 
66,6 
35,4 
37,0 
44,0 

Esquerra 

51,0 
53,0 
46,6 
51,1 
49,2 
18,4 
30,5 

— — 

53,3 
— 

25,5 
50,9 
58,1 
53,3 

1. Font: «Anuario Económico y Social de España, 1977». Editorial Planeta, Barce
lona, 1977. 

2. Cal teñir en compte la presencia de les candidatures nacionalistes. 

religiosa relativament mes feble és la del Nord-Oest (Galicia, Astúries), la de 
raltiplá meridional (Castella-La Mancha, Andalusia, Extremadura) i la del 
litoral mediterrani (Catalunya.. País Valencia).13 

Amb la superposició entre mapes polítics i mapes religiosos, podem es-
tablir uns models temptatius: 

1. Alta práctica religiosa — clara tendencia al centre-dreta: CASTELLA-LLEÓ 
i, amb menys intensitat, ARAGÓ i BALEARS. 

2. Baixa práctica religiosa — clara tendencia al centre-dreta: GALICIA, CA-
NARIES. 

3. Baixa práctica religiosa — predomini moderat del centre-dreta: CASTELLA-
LA MANCHA, EXTREMADURA. 

i 

13. Vegeu els treballs publicáis per ALMERICH, ARANGUREN i altres a Cambio 
social y Religión en España, Barcelona, 1975, especialment pp. 131-162. 
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4. Baixa práctica religiosa — predomini de l'esquerra: ANDALUSIA, PAÍS 
VALENCIA, CATALUNYA. 

5. Alta práctica religiosa —vot nacionalista: EUSKADI-NAVARRA. 

Les combinacions anteriors poden resumir-se en dues conclusions provisio-
nals. En primer lloc, l'associació de l'elevada práctica religiosa amb una 
orientació dretana, fent pero, la reserva del País Base. En segon lloc, la 
compatibilitat de la baixa práctica religiosa amb orientacions predominants 
de signe divers: de dreta, d'esquerra o d'equilibri entre ambdues. De les 
observacions anteriors, sembla lícit deduir que el factor «práctica religiosa» 
opera subordinat a factors d'altres ordres —económics, histories, culturáis, 
etcétera. La materxa situació canviant de la religiositat espanyola —i de les 
seves institucions— introdueix un element mes de mesura en l'ús que cal 
fer d'aquesta variable a l'hora d'analitzar el comportament electoral. 

2.3.4. EL component historie 

L'element de continu'ítat-modificació que pot detectar-se en el comportament 
collectiu de les societats amb una práctica electoral regular és mes difícil 
d'establir en el cas espanyol que presenta una interrupció perllongada de 
l'exercici lliure del sufragi. La referencia histórica immediata es remunta a 
gairebé mig segle enrera: les eleccions de 16 de febrer de 1936, ultimes de la 
II República, quan el context socioeconómic, les forces en presencia i la 
seva respectiva significado han experimentat modificacions i fins i tot subs-
titucions capitals14 . 

Tot i així, no pot ser ignorat un cert paral-lelisme en la delimitació de les 
zones territorials que deriva de l'orientació predominant del vot. La fidelitat 
de l'Espanya del centre septentrional (Castella, Lleó) a les posicions dretanes 
té el seu correlat en l'orientació mes esquerrana que conserven tant l'Espa
nya meridional —a partir del Tajo— com la de la periferia mediterránia. 
Galicia sembla alterar la seva orientació, mentre que Aragó ofereix una po-
sició menys definida. 

Aquesta continuitat tendencial a través del temps, ¿cal interpretar-la com 
una funció propia del manteniment de contextos socioeconómics? ¿O és 
mes aviat, com una constant «cultural», relativament independent del context 
socioeconómic que es reprodueix malgrat la interrupció imposada del régim? 
En tot cas, i esperant una major precisió en el tractament del tema, que hau-
ria de venir per la via d'análisi del comportament a nivell inferior al de la 
provincia, cal deixar constancia de l'observació. 

3. L'APROXIMACIÓ ESTADÍSTICA 

Hem anunciat ja que l'aproximació estadística ais resultats electorals de 
juny del 1977 comporta importants limitacions, inherents al material objec-
te d'estudi i/o a la nostra disponibilitat de recursos. Cal, dones, prendre les 

14. Sobre els resultats de 1936, vegeu TUSELL GÓMEZ, J., Las elecciones del 
Frente Popular en España (2 vol.), Madrid 1971. TUSELL estableix els resultats elobals 
i per circumscripcions i els compara amb altres versions: Vegeu el volum II, pp. 
13 i ss. 
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observacions que ségueixen com a pistes indicatives que només mereixen la 
considerado de referéncies provisionals, fins a l'establiment d'un quadre in-
terpretatiu mes sólid. 

El apartats que passem a descriure depenen, respectivament de Tanálisi 
de correlacions entre els partits i les coalicions polítiques, de Tanálisi de 
correlacions entre la forca d'aquests partits i coalicions i determinades va
riables demográfiques i socioeconómiques i, finalment, d'una análisi de com-
ponents principáis, amb considerado de variables electorals i variables de
mográfiques i socioeconómiques. 

h • 

3.1. Análisi de correlacions de partits i coalicions entre si. 

Limitada a l'abstenció i a les quatre opcions presents a la práctica totalitat 
deis districtes electorals —AP, UCD, PSOE-PSC, PCE-PSUC—, l'análisi de 
correlacions entre la forca electoral de cadascuna d'elles ens permet algunes 
observacions, que deriven de la contemplació de les taules següents: 

Análisi de correlacions entre partits i coalicions 
• 

AP 

UCD 

PSOE-PSC 

^ 

PCE-PSUC 

Abstenció 

Abst. 

— 01 

Abst. 

—.13 

Abst. 

—.54 

Abst. 

—.24 

AP 

—.01 

UCD 

.25 

AP 

.25 

AP 

—.17 

AP 

—.33 

UCD 

—.13 

PSOE 

—.17 

PSOE 

— 31 

UCD 

—.31 

UCD 

—.52 

PSOE 

—.54 

PCE 

—.33 

PCE 

—.52 

PCE 

,58 

PSOE 

,58 

PCE 

—.24 

Podem sintetitzar algunes consideracions: 

1. Les forces d'esquerra teñen la seva implantació en territoris compartits. 
No es dona, en canvi, Texclusivitat de Tuna o l'altra forca en determínat 
territori, on jugarien per substitució el paper de l'esquerra. Correlació 
PSOE-PCE: 0,58. 

2. L'associació negativa de la UCD amb les forces d'esquerra és relativament 
mes definida amb el PCE que amb el PSOE-PSC. El mateix succeeix peí 
que fa referencia a l'associació de l'AP amb les forces d'esquerra. Per tant, 
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l'espai polític del PCE se situaría, respecte a la UCD-AP, en una polaritza-
ció mes acusada que la del PSOE. 

3. L'associació entre UCD i AP és tendencialment positiva, pero amb valor 
no gaire elevat. 

4. Finalment, la forca electoral de l'esquerra es correlaciona negativament 
amb el comportament abstencionista: de manera acusada en el cas del 
PSOE i, de manera mes moderada, en el cas del PCE. 

Les quatre observacions anteriors confirmen, en línies generáis, les de-
duccions derivades de Taproximació geográfica ais resultats electorals. 

3.2. Análisi de correlacions entre la forca electoral deis partits i les variables 
demográfíques i socioeconómiques 

Les variables demográfiques i socioeconómiques utilitzades defineixen la di
námica del context on es registra el comportament electoral coHectiu, com 
si fossin la térra de cultiu de determinades orientacions polítiques de con-
junt. Veurem, dones, algunes conclusions que es deriven de Tanálisi de la 
taula n.° 2 y d'una interpretació provisional. 

1. La forca electoral de la UCD se sitúa en contextos caracteritzats per signes 
de dinámica social regressiva, car el seu vot está associat tendencialment 
o correlacionat 

negativament amb 
l'augment de la població 1973-75 
la densitat de la població/km2 

els treballadors del sector secundan 
el °/o d'assalariats sobre la població activa 
l'índex d'urbanització 
la recepció de migracions 
el consum d'energia; 

i positivament amb 
els treballadors del sector primari 
la població de mes de 65 anys 
el % de població rural. 

2. Quant a l'AP, ates que la situació és prácticament paral-lela a la dibuixada 
per la UCD —amb valors en general menors, a causa de la seva mes feble 
presencia electoral—, pot inferir-se que ambdues forces polítiques troben 
mes bon arrelament en contextos similars. 

3. La forca electoral del PSOE-PSC deriva de contextos de dinámica social 
mes moderna, si ens atenim a les correlacions i associacions, que son 

de signe negatiu amb 
els treballadors del sector primari 
els agricultors no assalariats 

el % de la població rural; 
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i de signe positiu amb 
els ingressos provincials sobre el total de l 'Estat 
els treballadors del sector secundan 
els treballadors del sector terciari 
el % d'assalariats sobre la població activa 
la concentració de població. 

4. La forca electoral del PCE-PSUC queda correlacionada o tendencialment 
associada de forma similar a la del PSOE-PSC. Ens trobem, dones, amb 
una confirmació de la conclusió primera de l 'apartat anterior. Cal desta
car, pero, que els valors de correlació solen ser mes elevats en el cas 
del PCE-PSUC, dibuixant encara contextos mes ben definits per les varia
bles esmentades. Cal teñir present, en aquest punt, la concentració terri
torial del vot comunista. 

5. Peí que fa al comportament abstencionista, diguerh que sembla compar
tir el signe de les correlacions registrades per les forces de centre-dreta, 
destacant com a mes notables les 

de signe positiu amb 
els treballadors del sector p r iman 
els cultivadors agraris per km2 

el % de petites explotacions agráries; 
i de signe negatiu amb 

el °/o d'assalariats sobre la població activa. 

Ratifiquem així, per una altra via, la conclusió 4 de l 'apartat anterior. 

3.3. Análisi de com pon en ts principáis 

La tercera de les aproximacions estadístiques aplicada al comportament elec
toral per provincia és l'análisi de components principáis, en la qual els fac-
tors resúltants constitueixen una síntesi estadística de les variables origináis 
utilitzades. Els cinc primers factors expliquen acumuladament el 80 % de 
la varianga total, mentre que els tres primers expliquen el 61 % de la varian-
ca. A la taula n.° 3, queden ben esquematitzats. Orerim, a continuació, una 
breu descripció de cadascun d'ells. 

El factor I está correlacionat positivament amb l'índex de concentració de 
la població, el percentatge d'assalariats sobre la població activa, el percentat
ge de treballadors industriáis, la densitat per km2 i el coeficient d'immigra-
ció. Des del punt de vista de les variables polítiques, té associació positiva 
amb el vot PSOE-PSC, el vot PCE-PSUC i, en grau menor, amb el vot PNB i 
el vot PDC. En canvi, aquest mateix factor I está correlacionat negativament 
amb el percentatge de treballadors agraris, el percentatge de població rural 
i, quant a les variables electorals, amb el vot UCD i el vot AP. 

Sembla, dones, que aquest factor o eix separa els espais urbans-industrials 
deis espais rurals-agrícoles, discriminant també el vot d'esquerres del vot 
dretá. El percentatge de la varianca explicada ressalta la forca d'aquest eix. 

El factor II es correlaciona positivament amb la taxa de població activa, 
amb l'índex d'assalariats no agraris, amb el coeficient immigratori i amb les 
petites explotacions agráries. Des del punt de vista polític, s'associa positiva-
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ment amb l'abstenció i, en menor intensitat, amb el vot PNB. Les correla-
cions negatives es presenten amb la poblacio activa terciaria, la taxa d'anal-
fabetisme, les explotacions agráries mitjanes i, en l'ordre electoral, amb el 
vot PSOE-PSC, PCE-PSUC i, en grau menor, amb el vot UCD. 

Aquest eix o factor II es defineix básicament per un element electoral: 
l'abstenció i» al mateix temps, reagrupa variables de sentit global general-
ment divers: rural-agrari, per una part, i industrial-dinámic per l'altra part . 
La possibilitat que aquest eix d'abstenció tingui un contingut polític divers 
(marginació-anomia o protesta política) explicaría tal vegada aquest reagrupa-
ment. La representació gráfica sobre eixos que donem mes endavant (gra
ne n.° 1) podría reforcar aquesta interpretació. 

El tercer eix o factor III es correlaciona positivament amb l'increment 
de la renda per cápita, amb l'índex d'assalariats no agraris, amb la poblacio 
rural i amb el percentatge de treballadors de la industria. Per contra, es cor
relaciona negativament amb la taxa d'analfabetisme, l'abstenció i el percen
tatge de petites explotacions agráries. La dimensió apuntada per aquest eix 
podria ser la d'unes zones de composició económica equilibrada i de ritme di-
námic, enfront d'unes zones de composició únicament agraria i de ritme 
estancat. 

El factor IV es correlaciona positivament amb el vot PNB i el vot Euska-
diko Eskerra, mentre que —per altra part— presenta signe negatiu en relació 
amb el vot PCE-PSUC i el vot PDC. La connotació política del factor i la 
limitació a variables com PNB, EE i PDC que només apareixen en tres i qua-
tre unitats d'análisi, respectivament, no en permeten identificar clarament 
el sentit. 

Finalment, el factor V está en correlació positiva amb el percentatge de 
treballadors de comerc i servéis, amb la densitat de poblacio i el percentat
ge d'ingressos provincials globals. En l'ordre polític, es correlaciona positiva
ment amb el vot UCD. En canvi, la relació és negativa amb el vot PSOE-PSC, 
PCE-PSUC, PDC i EE, i sense valors importants per a d'altres variables so-
ciodemográfiques. Aixó no obstant, podem apuntar a la definició d'un eix o 
factor de «terciarització UCD», és a dir, a la delimitació d'una área de pre-
domini UCD que es correspon amb una área socioeconómica amb forta pre
sencia de les activitats de servéis, comerc i turisme. 

Per a obtenir una imatge simplificada de l 'estructura multidimensional so
bre la qual hem treballat en les análisis anteriors, és possible reflectir gráfi-
cament la situació de les variables i de les «províncies» o districtes electo-
rals respecte ais eixos o factors préviament descrits. Aquesta reproducció 
gráfica deriva de calcular la matriu deis factors de les variables i províncies. 

El gráfic n.° 1 ens sitúa les unitats o províncies en relació ais eixos 
determináis pels factors II i I II . Remarquem les posicions relativament pró-
ximes entre si i separades de la resta que ocupen les quatre províncies galle-
gues, en una área influida pels valors positius de l'abstenció, per una part, 
i de la taxa d'analfabetisme per l'altra. També queden relativament agrupa-
des les tres «províncies» basques, igualment amb valors positius d'abstenció, 
pero en canvi amb baixos valors quant al factor III . En la zona superior del 
quadrant III —amb proximitat a la posició de la taxa d'analfabetisme, pero 
amb uns valors d'abstenció reduíts o mitjans— se sitúa un grup de provín
cies andaluses o, mes exactament, meridionals. La posició marcada per aquest 
gráfic permet apuntar a una caracterització de situacions marcades conjun-
tament per la combinació de la marginació socio-cultural i l'abstenció elec
toral. 
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El gráfic n.° 2 resulta de la combinació deis factors II i IV. Aquí desta
quen —en relació amb el conjunt— tres nuclis: el constituit pels districtes 
catalans, l'integrat pels districtes gallees i, menys agrupat, Tintegrat per les 
tres províncies basques. Les tres periféries nacionals, dones, es distingeixen 
del nucli general de províncies, pero en situacions diverses. La gallega, mar
cada peí valor positiu de Tabstenció, pero próxima al grup central quant al 
valor del factor IV. La catalana, en canvi, clarament determinada peí fac
tor IV, i en una. área on apareixen com a próximes les situacions del vot 
PDC i del vot PCE-PSUC. Per la seva part, les províncies basques —especial-
ment Guipúscoa i Alaba— queden situades amb valors relativament alts en 
l'eix de l'abstenció i per posicions distanciades del factor IV. Sembla que les 
tres periféries nacionals queden, per tant, allunyades entre elles per factors 
polítics, mes que no pas estructuráis. En certa manera, seria la presencia 
del PCE-PSUC —prácticament insignificant a Galicia, molt feble al País Base, 
pero molt fort a Catalunya— el que donaría sentit a aquest eix de delimitació. 
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Finalment, el gráfic n.° 3, producte de la combinació deis factors II i V, 
ens presenta una situació en la qual la nota mes destacable és l'aparicíó d'un 
«núvol» constituit per Madrid, en posició clarament diferenciada de tota la 
resta, i les tres províncies insulars —Las Palmas, Tenerife i les Balears. 
Aquest grup se sitúa en posició polaritzada respecte del constituit per Giro-
na, Lleida i Tarragona, sobre l'eix marcat peí factor IV. Si tenim en compte, 
a mes, la posició del vot UCD i de Tíndex de població activa en el sector 
terciari, sembla possible reforcar el que avangávem sobre el factor IV com 
a discriminador d'una «terciarització-ÜCD», que té la seva máxima expressió 
en la capital administrativa i financera de l'Estat i en tres províncies eminent-
ment turístiques. Les províncies catalanes —amb l'excepció de Barcelona—, 
per una part, les províncies gallegues, per una altra, i també —de manera 
menys definida— un grup de províncies andaluses i meridionals, quedarien 
relativament situades de forma homogénia respecte a la combinació d'aquests 
dos factors. 
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APÉNDIX AL CAPÍTOL 3 

TAULA 1. Análísi de correlacions de partits i coalicions electorals entre si 

ABSTENCIÓ 1 1 

UCD ,13 

PSOE/PSC ,54 ,31 

PCE/PSUC ,24 ,52 ,58 

AP ,01 ,25 ,17 ,33 

PDC ,03 ,40 ,12 ,47 ,33 

PNB 7 ,01 ,49 ,01 ,13 ,14 ,07 7 

EE 8 ,04 ,42 ,01 ,10 ,04 ,04 ,65 8 

ESPANYA (50 prov.) 



TAULA 2. Análisi de correlacions entre variables demográfiques i socioecondmiques i 
variables electorals * 
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ABSTENCIÓ .15 ,07 —.08 —,21 ,45 —.37 —.33 —.45 ,25 

UCD —.48 —.52 —.39 —.06 ,48 —.64 ,01 —.47 ,14 

PSOE/PSC ,16 ,11 ,25 —.06 —,42 ,35 ,28 —,70 —.70 
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ABSTENCIÓ ,70 ,00 —.35 —,04 —04 ,49 —.13 —.41 ,05 

UCD —,31 ,36 —,48 —.57 ,32 —,30 —.40 ,53 ,03 

PSOE/PSC —.46 —,37 ,44 ,10 ,12 —,20 ,15 —,28 ,28 

PCE/PSUC —.26 —24 ,47 ,25 —.05 —.07 ,06 —.33 ,22 

AP ,06 ,33 —,38 —.39 ,16 —,05 —.12 ,39 —.23 

PDC —.06 ,11 ,14 ,28 —.05 ,00 ,06 ,04 —.10 

EE ,32 —.19 ,10 ,18 —.10 ,14 ,30 —,10 —.10 

PNB ,39 —.35 ,30 ,42 —.13 ,18 ,47 —.15 —.14 

ANALISI PER PROVÍNCES (50, EX. CEUTA ¡ MELILLAl 

r = (amb un marge d'error 0,05). 
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TAULA 3 

Espanya - Análisi de components principáis 

FACTOR I índex concentr. pobl. 
% Assalariats/pobl. act. 
% Treb. indús./pobl. act. 
Densitat x km2 

Coef. immigr. x 1000 h. 
PSOE-PSC 
PCE-PSUC 
PNB 
PDC 
% Agraris 
% Població rural 
UCD 
AP 

,29 
,29 
,26 
,26 
.28 
,16 
.19 
,14 
,07 
.26 
,21 
,23 
,17 

FACTOR II Taxa activitat 
Agrá, km2 no assa!. 
Coeficient migratori 
Petites expiotacions 
Abstenció política 
PNB 
Comerg i servéis 
Mítjans expl. agrar. 
Taxa analfabetisme 
PSOE-PSC 
PCE-PSUC 
UCD 

,37 
.39 
,14 
,30 
,32 
,16 
,19 
,27 
.14 
,26 
,15 
,14 

FACTOR Incr. renda per cápita 
% Treb. industria 
% Assal. no agraris 
% Població rural 
% Petites expl. agrar. 
Taxa analfabetisme 
Abstenció (No infor.) 

,40 
,10 
,29 
,31 
,23 
,36 
,25 

FACTOR IV Vot PNB (1) 
Vot EE (1) 
Vot PSOE-PSC 
Vot PDC (1) 
Vot PCE-PSUC 

.40 
,40 
,11 

0,50 
,32 

FACTOR V % Treb. Serveis-Comerc 
Vot UCD 
% Ingressos totals 
Vot PSOE-PSC 
Vot PCE-PSUC 
índex Consum Energia 
Vot PDC (1) 
Vot EE (1) 

.41 
,40 
,21 
-.24 
,21 
,21 
,29 
,29 

ANALISI PER PROVÍNCES (50) - CEUTA i MELILLA 

1. Recordem que el vot deis partits nacionalístes és una variable que s'apllca úni 
cament a tres o quatre unitats d'análisi (distrícte electoral). 



Llista de variables 

Unitats d'análisi: Districtes electorals (50), excepte Ceuta i Melilla 

Variables sbcioeconómiques 

1. % de variació de la població de 1973 a 1975. 
2. Densitat (1975). 
3. Taxa d'activitat 1975. 
4. % provincial deis ingressos totals 1975. 
5. % d'increment de la renda familiar per cápita 1973/1975. 
6. % llocs de treball agricultura i pesca (1975). 
7. % llocs de treball industria i minería (1975). 
8. % llocs de treball comerc i servéis (1975). 
9. Total d'assalariats sobre la població activa (1975). 

10. % de treballadors agraris no assalariats. 
11. % de treballadors agraris no assalariats per km2 de térra cultivable (1975). 
12. % de població de mes de 65 anys (1970). 
13. índex de concentrado de la població Gini (1970). 
14. Coeficient migratori per 1.000 habitants (1961-1970). 
15. Mitjana per explotació (Ha.). 
16. % petites explotacions (1972). 
17. índex de consum d'energia eléctrica per cápita (1974). 
18. % Població Rural (—2.000 habitants, 1970). 
19. Taxa d'analfabetisme (1973). 

Variables electorals 

Abstenció 1 
UCD 2 
PSOE-PSC 3 
PCE-PSUC 4 
AP 5 
PDC 6 
PNB 7 
EE 8 
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1. ELS RESULTATS: UNA VALORACIÓ GLOBAL 

Josep M. Valles 
1.1. Les preguntes 

El significat de les eleccions que hem intentat de perfilar situant-les en el seu 
context polít ic1 plantejava una serie d'interrogants a tot observador del com-
portament de Catalunya en la seva primera experiencia electoral després de 
gairebé mig segle. Indicarem algunes de les qüestions obertes per la convoca
toria electoral del 15 de juny de 1977. 

a) La primera incógnita derivava del llarg període de forcada inhibició 
electoral del poblé cátala i, en conseqüéncia, de la novetat del fet per a la 
immensa majoria del cens electoral. La possible desorientació d'un elector 
novell, ¿es traduiria en una alta abstenció?, ¿donaría lloc a una dispersió de 
vot entre la relativa abundancia de candidatures? 

b) Per idéntiques raons, era possible fer-se preguntes sobre la capacitat 
d'atracció electoral deis vells parti ts histories —la Lliga i l 'Esquerra Repu
blicana de Catalunya—, que van protagonitzar, respectivament, el període con
servador i el període radical del nacionalisme cátala. Si bé en condicions di
verses de presentació al joc electoral, calia preguntar-se sobre la persisten
cia d'una «memoria» electoral2 . 

1. Vegeu en aquesta mateixa publicació el capítol que se n'ocupa. 
2. No és fácil donar un contingut precís a la noció sovint utilitzada de «me

moria electoral» o «histórica» per a descriure una continuitat en l'orientació del 
vot, malgrat que hi hagi hagut interrupcions en la regularitat electoral. Un intent 
de caracteritzar aquest fenomen es troba a Martín Moreno, J. De Miguel, A. 
«Memoria histórica e inteligencia sociológica en las elecciones españolas de 1977», 
a Estudts Electorals, n. 1, desembre 1978, Barcelona, pp. 37-46. Quant al sistema de 
partits a Catalunya durant la II República, vegeu Molas, I-, El sistema de partits 
polttics a Catalunya (1931-1936), Barcelona 1972. 
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c) El tercer interrogant afecta el pes de les formacions de connotació 
predominantment nacionalista i, entre elles, de la coalició electoral Pacte De-
mocrátic per Catalunya, dirigida peí líder nacionalista Jordi Pujol i el seu 
grup Convergencia Democrática. En un clima de reivindicado nacional, era 
obvia la pregunta sobre la forca a obtenir per una candidatura que privile-
giava, sobre altres consideracions, l'aspiració al reconoixement de la per-
sonalitat política del país. 

d) Com a tendéncies sense quasi cap tradició electoral a Catalunya —on la 
classe obrera va acceptar históricament el predomini gairebé absolut de l'anar-
co-sindicalisme i l'hegemonia política del radicalisme república d'alguns sec-
tors burgesos—, les diverses formacions d'inspiració marxista representaven 
igualment una incógnita electoral: socialistes (PSC-PSOE), comunistes (PSUC) 
i extrema esquerra minoritaria d'orientació marxista-leninista, trotskista i 
maoista tenien a Catalunya precedents histories d'escassa o de nulla inciden
cia electoral. 

e) A l'altre extrem de l'espectre polític, era possible preguntar-se per l'expec-
tativa deis grups d'orientació franquista, ja fos deis mes estrictament conti-
nuistes (Alianza Popular), ja fos deis inspiráis peí reformisme progressiu del 
President Suárez que, en relació amb tots els altres grups, es caracteritzaven 
per la seva dependencia deis corresponents estatals peí que fa a Torganització 
(l'anomenat fenomen del «sucursalisme» polític) i per la seva nulia o equívoca 
acollida a les reivindicacions catalanes sobre l'autogovern. 

f) Una important incógnita electoral la representava la població immigrada 
o d'origen no cátala, derivada de la gran onada migratoria interior espanyo-
la deis anys cinquanta i seixanta3. El carácter predominantment assalariat 
d'aquest important sector de la població i la seva no incorporado al món lin-
güístic i cultural de Catalunya —que no disposava d'instruments institucio-
nals (escola, «mass-media», etc.) propis— feia possible interrogar-se sobre 
l'orientació general d'aquest vot. 

g) Finalment, i com a síntesi general, era possible de preguntar-se si els re
sultáis electorals a Catalunya confirmarien Inexistencia d'un «fet diferencial» 
respecte a la resta de l'Estat o si, per contra, tot i les innegables diferencies 
culturáis, lingüístiques i fins i tot, socio-económiques, es produíria una estruc
tura de l'opinió política no gaire diversa de la presentada per la societat es-
panyola en el seu conjunt. 

Aqüestes grans preguntes, deliberadament amplíes i molt sovint interdepen-
dents, podran ser parcialment contestades en analitzar els resultats electorals 
del 15 de juny de 1977, tenint, pero, present que només una investigació ulte
rior i una repetició de la consulta electoral pot donar resposta satisfactoria 
a totes elles. 

3. Hom calcula que aproximadament el 40 % de la població catalana és nascu-
da fora de Catalunya. Cal teñir presents a mes els catalans de «primera genera
do», filis deis immigrats arribats durant les grans onades migratóries deis anys 
1950-1970. 

Sobre revolución demográfica de Catalunya, vegeu Recolons, L., La població a 
Catalunya. Distribució territorial i evolució demográfica, Barcelona 1976. 
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1.2. Una primera resposta ais resultáis 

Els resultats de les eleccions de diputats al Congrés de Diputáis a Catalunya 
—dividida en quatre districtes electorals corresponents a les quatre provín-
cies administratives— son els que consten en el quadre n.° 1 4. 

D'aquest quadre, podem extreure ja algunes consideracions que serveixen 
per a donar resposta —si mes no, parcial— ais grans interrogants anterior-
ment formulats. Quan calgui, utilitzarem també la informació que proporcio
nen els resultats a les eleccions de Senadors, ja que la peculiaritat del sistema 
electoral emprat per a l'elcció d la Cambra fa mes difícil ranálisi immediata 
amb la deducció de conseqüéncies 5. 

La primera constatado derivada del quadre general és que la «novetat» de 
l'acte electoral no provoca, a l'electorat, una reacció quantitativament aprecia-
ble d'inhibició o desorientació. Podem deduir-ho del nivell d'abstenció, del 
nombre de vots en blanc i nuls i de la dispersió del vot entre les diverses for-
macions polítiques. 

Peí que fa a Vabstenrió, l'índex global de Catalunya és del 20,7 per cent, 
lleugerament inferior al registrat en el conjunt de l'Estat espanyol (22,8 per 
cent). El nivell d'abstenció sitúa els catalans —si els comparem amb els altres 
paísos europeus— en una zona intermé4ia entre els d'elevada participació i 
els de participació moderadamente important. Magnituds abstencíonistes com
parables a les de la Catalunya del 1977 es donen, per exemple, a Franca, Fin
landia, Noruega, Irlanda, etc. No sembla, dones, que la manca d'hábit demo-
crátic provoques un reflex inhibitori: amb aixó es confirmarla la pauta d'al-
tres experiéncies de sortida de régims dictatorials, tal com es reflecteix en el 
quadre n.° 3. 

Amb tot, Catalunya se sitúa —respecte de la resta d'Espanya— en una 
zona de participació mitjana, tal com hem vist en analitzar éls resultats a 
nivell d'Estat: lluny de les cotes de mínima participació —Galicia, Astúries—, 
es troba també distant de les de máxima participació —País Valencia, Castella 
la Vella—. Segueix relativament la tónica histórica, car tampoc a les eleccions 
del període 1931-1936 va situar-se Catalunya entre els territoris mes partici-
pacionistes de l'Estat, sino que es va acostar ais darrers llocs de la inter-
venció electoral. Podem comprovar-ho al quadre n.° 2, on consten també els 
resultats per' províncies. 

Peí que fa al nombre de vots en blanc i nuls, que podrien ser un signe 
d'incapacitat d'elegir o de refús a fer-ho entre les opcions electorals, veiem 
que se sitúen entorn de 1'1,5 per cent, xifra considerablement redu'ida i„ fins 

4. No s'han publicat oficialment els resultats detalláis de les eleccions del 
1977. Cap departament de l'Administració no ha assumit aquesta funció, que no 
constava en la normativa electoral. Aquesta gravíssima deficiencia —estadística, cien
tífica i política— ha estat parcialment esmenada per publicacions oficioses o pels 
resultats apareguts a la premsa. Peí que fa a Catalunya, l'Equip de Sociología Elec
toral (U. A. B.) ha posat a puní una edició revisada deis resultats a Catalunya a 
partir deis documents oficiáis. La referencia és: Equip de Sociología Electoral 
(U. A. B.). —Consorci d'Informació i Documentació de Catalunya, Resultats de les 
eleccions legislativas del 15 de juny de 1977 a Catalunya, Barcelona 1977-78 (5. vol.). 
Aquí s'utilitzen aquests resultats, mentre que, per al conjunt de l'Estat s'utilitzén 
els publicáis peí diari de Madrid, Informaciones, en l'edició del 14 de gener del 1978. 

5. Sobre el sistema electoral per el Senat, vegeu el capítol específic d'aquesta 
publicació. 

Les eleccions al Senat a les quatre circumscripcions catalanes sóri analitzades 
mes endavant: vegeu el treball de Cañáis, R. M. i Molins, J. M. 



to QUADRE 1. Resultat de les eleccions al Congrés per circumscripcions electorals 

Circumscripció Electors Votants 
Blancs 

Vots (1) (2) 

Nuls 

Vots (1) (2) 

PSC-PSOE 

Vots (1) (2) 

PDC 

Vots (1) (2) 

Barcelona 

Girona 

Lleida 

Tarragona 

Catalunya 

3.035.289 2.406.283 79,3 5.336 0.1 0,2 

307.520 

239.553 

329.793 

250.562 81,4 

188.688 78,8 

255.599 77,5 

546 0,2 0,2 

360 0,1 0,2 

484 0,1 0,2 

3.912.155 3.101.132 79,3 3,946 0,1 0,2 

30.169 1,0 1,2 732.599 24,1 30,4 372.546 12,3 15,5 

4.178 1,3 1,7 60.666 19,7 24,2 67.204 21,8 26,8 

2.849 1,2 1,5 27.801 11,6 14,7 45.412 19,0 24,1 

4.913 1,5 1,9 59.473 18,0 23,3 36.898 11,2 14,4 

42.109 1,1 1,3 880.539 22,5 28,4 522.060 13,3 16,8 

Vots 

PSUC 

(D (2) 

UCD 

Vots (1) (2) 

UCDCC 

Vots (1) (2) Vots 

EC 

(1) (2) Vots 

AP 

(1) (2) 

D'altres (•) 

Vots (1) (2) 

475.919 15,7 19,8 362.422 11,9 15,0 129.072 4,2 5,4 

24.887 8,1 9,9 45.225 14,7 18,0 

22.696 9,5 12,0 45.222 18,9 24,0 

41.072 12,4 16,1 68.550 20,8 26,8 

13.348 4,3 5,3 

17.583 7,3 9,3 

14.074 4,3 5,5 

110.884 3,6 4,6 75.514 2,5 3,1 115.041 3,8 4,8 

6.169 2,0 2,5 

14.118 5,9 7,5 

10.788 3,4 4,2 

7.954 2,6 3,2 20.086 6,5 8,0 

10.066 4,2 5,3 

15.143 4,6 5,9 

2.581 1,1 1,4 

4.204 1,3 1,6 

564.574 14,4 18,2 521.419 13,3 16,8 174.077 4,4 5,6 141.959 3,6 4,5 108.677 2,7 3,5 141.912 3,6 4,6 

1. Percentatge sobre electors. 
2. Percentatge sobre votants. 
* Per la circumscripció de: 

a) Barcelona: PSPC; FUT; CTB; CUPS; Lliga; DSCC; ASD; AN/18-J; RSC; F.E. Auténtica; Proverista 
b) Girona: PSPC; FUT; Lliga; C.I.G. 
c) Lleida: UTL; RSC. 
d) Tarragona: FUT; CTT; F.E. Auténtica; Proverista. 



i tot, inferior a les presentades per altres paisos en les seves primeres elecr 
cions democrátiques. Podem veure-ho també comparativament en el quadre 
número 2. 

Finalment, la dispersió del vot entre les cañdidatures presentades és igual-
ment reduida i desmenteix un cop mes rafirmació que la novetat de la con
ducta electoral i la inevitable pluralitat de cañdidatures en un sistema de 
forces polítiques no estructurat, inclinen a la dispersió6. 

Els adversaris del sistema electoral proporcional veuen un cop mes re-
butjada empíricament la seva afirmació segons la qual la proporcionalitat afa-
voreix automaticament el fraccionament del vot entre un elevat nombre de 
cañdidatures. En efecte, la suma deis percentatges obtinguts per les prime-
res quatre cañdidatures classificades dona un total del 80,2 per cent deis vots 
válids, sensiblement igual a la del total de l'Estat espanyol (81,4 %) i compa
rable a les que ofereixen els paisos amb historia electoral regular i, per tant, 
amb un sistema cristaUitzat de forces polítiques7. 

QUADRE 2. Participació electoral a Catalunya i a Espanya a les eleccions de 1933, 1936 
i 1977 

Any 

Espanya 
Catalunya 
Barcelona-Circ. 
Barcelona-Prov. 

Girona 
Lleida 
Tarragona 

1933 

67,4 

60,1 
65,5 

61,2 
61,3 
65,3 

Percentatge de participació 

1936 

72,0 

68,8 
75,2 

71,3 
(69,5) 
(73,1) 

} 

1977 

78,3 
79,3 

79,3 

81,4 
78,8 
77,5 

(FONT: Tussell, J. o.c. i Consorci de Documentació i informació..., o.c.) 

QUADRE 3. «Primeres» eleccions democrátiques 

vots blancs suma % (a) /o participació + n u | s 4 p r ¡ m e r s p a r t ¡ t s 

CATALUNYA 1977 79,3 1,5 80,2 
ESPANYA 1977 78,3 1,3 81,4 
ITALIA 1946 89,1 2,5 (b) 81,4 
ALEMANYA FEDERAL 1949 79,0 3,1 78,0 (c) 
PORTUGAL 1975 91,7 6,9 90,7 

(a) Percentatge de vots válids. 
(b) Ünicament, vots en blanc. 
(c) Suma de CDU/CSU + SPD + FDP + KPD. 

6. A Catalunya, el total de les cañdidatures presentades era 19, de les quals 
únicament set es presentayen a les quatre circumscripcions catalanes. 

7. Actualment, han estat perfectament revelades les insuficiéncies de les deno-
minades «liéis» que intentaven relacionar automaticament els sistemes electorals 
amb determinades característiques del sistema de partits. Per a una mes recent i 
completa exposició del tema, vegeu, per exemple, D. Nohlen, Wahlsisteme der Welt. 
Daten und Analysen. Ein Handbuch, Munchen-Zurich 1978, especialment págs. 357-
376. Vegeu F. de Carreras i J. M. Valles, o.c, 159-293. 
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b) L'orientació del vot, — La distribució de les preferéncies electorals entre 
les grans tendéncies polítiques ens proporciona elements per a respondre —so-
vint, només parcialment— a les altres qüestions plantejades. 

La primera observado del quadre electoral n.° 1 revela l'orientació marca-
dament esquerrana de l'electorat de Catalunya, que dona ais socialistes (PSC-
PSOE) i ais comunistes (PSUC) el 28,4 i el 18,2 per cent, respectivament, del 
total de vots válids emesos. Mes del 45 per cent deis votants s'inclina, dones, 
per opcions d'inspiració marxista, trencant així amb la historia catalana que, 
com ja hem dit, presenta una vella tradició de lluita obrera Hígada a plante-
jaments anarco-sindicalistes. 

Si les previsions —certament d'elaboració poc científica— permetien espe
rar un predomini de l'orientació esquerrana a causa del carácter básicament 
industrial de Catalunya, la magnitud de la tendencia sorprén per la seva in-
tensitat, tenint en compte les condicions de rigorosa clandestinitat en qué s'ha-
vien mogut les forjes obreres i l'abséncia de sindicats de classe mínimament 
arrelats i organitzats. Si el «score» socialista és considerable si tenim present 
la jovenesa de la seva organització —el partit és fundat com a tal el novembre 
de 1976—, el resultat comunista és particularment notable per a un partit du-
rament reprimit durant la dictadura i legalitzat únicament dos mesos abans 
de les eleccions i sense possibilitat, per tant, d'aproíitar obertament les vies 
de presencia oberta i oficial. 

El pes global deis dos partits marxistes a Catalunya —sense teñir en comp
te d'altres formacions minoritáries a l'esquerra del PSUC— és, comparativa-
ment, superior al de qualsevol altre Estat de Tarea europea capitalista i 
sensiblement equiparable al que exhibeix a Franca o a Italia i, en latituds geo-
gráfiques i polítiques molt diverses, a Finlandia. A nivell d'unitats infraestatals, 
algunes regions italianes del centre i del nord presenten magnituüs iguals o 
superiors, pero allí és el PCI el que avanga considerablement al PSI. 

La segona constatació és la importancia relativa d'una formació d'inspira
ció básicament nacionalista com és el Pacte Democratic, fonamentalment ver-
tebrat sobre Convergencia Democrática. Amb el 16,8 per cent del total de vots 
emesos, el PDC se sitúa en segon lloc en nombre d'escons obtinguts, grácies a 
la deformació de la proporcionalitat produída per la normativa electoral8. 

En resultar afavorides les candidatures que obtenen els primers llocs en 
les circumscripcions de nombre reduit d'escons, el Pacte Democratic —ben 
collocat a Girona i a Lleida— aconsegueix un nombre de diputats superior 
al que li atorgaria una estricta proporcionalitat d'acord amb la quantitat de 
sufragis reunits a nivell de Catalunya. La situació contraposada correspon al 
PSUC, relativament perjudicat en la distribució d'escons peí fet de situar-se 
en els darrers llocs de les circumscripcions de pocs diputats, malgrat el seu 
nombre total de vots. Aquesta situació es reflecteix en el quadre n.° 4. 
Pero aquest avantatge parlamentan no oculta la clara situació subordinada 
darrera els partits d'esquerra marxista o en igualtat de resultats amb la UCD, 
el partit del Govern Suárez. Aquesta realitat es contraposa a l'expectativa del 
Pacte Democratic de constituir-se en partit hegemónic a Catalunya, grácies al 
seu programa nacionalista, a la seva crida interclassista i a la proposta de 
centre-es querrá moderat que formula en el terreny social. 

La frustració d'aquesta expectativa, en part anuliada per l'enérgica posició 
nacionalista de socialistes i comunistes, que han reivindicat decididament l'au-

8. Sobre aquest efecte del sistema electoral espanyol que distorsiona la propor
cionalitat entre vpts de cada candidatura i escons obtinguts vegeu supra, pp. 
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OUADRE 4. Efectes desproporcionalitzadors del sistema electoral aplicat a les 4 cir 
cumscripcions de Catalunya 

PSC-PSOE 
PSUC 
PDC 
UCD 
UCDC CAT. 
EC 
AP 

Total de vots válids 
Total de Diputáis 

• 

Percentatge 
de vots 

28,4 % 
18,2 
16,8 
16,8 
5,5 
4,6 
3,5 

a Catalunya 
-

Quota de proporcionalitat «ideal»: 

Núm. de 
dipútate 

15 
8 

11 
9 
2 
1 
1 

3.053.687 
47 

(Total vots) 

(Total dip.) 

Percentatge 
de diputats 

31,9% 
17,0 
23,4 
19,1 
4,2 
2,1 
2,1 

• 

= 64.972 

Quota de vots 
per diputat 

58.702 
70.571 
47.460 
57.935 
87.038 

141.959 
108.677 

togovern cátala, també s'ha de posar en relació amb la votació obtinguda per 
la UCD, la coalició electoral propulsada peí President del Govern. Aquesta coa-
lició, sense prácticament cap arrelament real a Catalunya i improvisant les se-
ves candidatures a les quatre circumscripcions, obté el mateix percentatge de 
vots que el PDC, al qual supera en dos deis quatre districtes. 

Tot i així, cal remarcar que la formació governamental —jugant amb els 
recursos de ser la forga en el poder: administració local, campanya de Tele
visión imatge del President Suárez, etc.—, obté a Catalunya els resultáis mes 
febles de tot l'Estat, situant-se prácticament a la meitat —16 per cent— de la 
seva cota estatal —34 per cent—. 

Mes rotunda és la poca fortuna de Y Alianza Popular, la formació repre
sentativa del franquisme continuista. Si a tota Espanya el seu fracás és consi
derable —degut tant al rebuig de les posicions continuistes com a l'habilitat 
de la UCD per a convertir en vots propis els vots conservadors canalitzats per 
les xarxes d'interés i influencia constituídes durant la dictadura—, a Catalunya 
es dona precisament —entre tots les pobles de l'Estat— el seu percentatge 
mes baix (3,5 per cent), cosa que demostra un refús contundent a alio que 
s'entreveia com a posició políticament immobilista i tradicionalment hostil a 
les aspiracions nacionals catalanes. 

c) La referencia histórica. — Quaranta anys després de les ultimes elec-
cions republicanes (febrer 1936), tres denominacions reapareixen en les elec-
cions de juny del 1977, amb pretensió de tradició histórica. 

Es tracta de la Lliga de Catalunya, l 'Esquerra de Catalunya i la Unió De
mocrática de Catalunya (democristians histories). La primera respon a una 
operació deslligada de continuitat real amb el passat, ja que el partit hege-
mónic del catalanisme moderat durant la monarquia d'Alfons XIII, va deixar 
de teñir activitat política efectiva pública o clandestina a l'endemá de la guerra 
civil de 1936-39. En canvi, l 'Esquerra Republicana de Catalunya manté una ac
tivitat testimonial, tant a l'exili com a l'interior sense voler renunciar al seu 
paper dominant a Catalunya durant la II República. Per la seva part, la UDC, 
en contacte amb els partits democristians de l'Europa occidental deis quals 
rep suport i revalidació, aspira a beneficiar-se de la imatge de partit de govern 
que teñen els seus homólegs europeus. 
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Els resultáis electorals ens revelen, pero, que les tres formacions esmen-
tades —i no sempre per les mateixes raons— obtenen resultats extremadament 
modestos; 5,6 per cent la UDC, 4,5 per cent ¡'Esquerra i 0,6 per cent de Lliga 
de Catalunya. 

Pero aquesta ruptura amb la historia electoral quant a les denominacions 
partidistes, no ha de fer ignorar la continuitat d'orientació de tendéncies de 
l'electorat, mes apreciables encara quan s'examinen alguns resultats a nivell 
geográfic mes redui't. Direm únicament que, en línies generáis, les eleccions 
del 1977 a Catalunya marquen una clara orientado cap a l'esquerra i una de
finida identificado amb les propostes autonomistes. 

Aquesta línia de continuYtat queda encara mes perfilada si examinen els 
resultats de les eleccions al Senat: tots els candidats que assumiren coHecti-
vament el plantejament nacionalista i ¡'orientado social mes progressista sense 
consideració de partit, son elegits amb importants majories 9. 

d) Simetría o dissimetria amb el quadre espanyol. — L'última qüestió pre-
electoral tenia com a objecte comprovar 1'existéncia o inexistencia d'una estruc
tura política a Catalunya diferent de la general a la resta de l'Estat espanyol. 
El quadre n.° 5 compara les diverses magnituds, i ens permet algunes obser-
vacions. 

Mentre que els índexs de participado i de vots en blanc o nuls son sensi-
blement iguals, ¡'orientado del vot entre partits presenta diferencies notables. 
El sistema de partits a nivell d'Estat apunta a una certa bipolarizació —que 
cal distingir de la tendencia al bipartidisme—, marcada per les posicions cla-
rament destacades de la UCD i el PSOE, seguits a distancia peí PCE i l'AP. 
A Catalunya, en canvi, ¡'estructura del vot queda mes distribuida entre les 
primeres quatre formacions, establint un joc polític quadrangular que ha de 
fer difícil un plantejament polític bipolar. 

La complexitat de ¡'estructura cata¡ana pot ser en e¡ futur superior a i'es-
panyola, si tenim en compte que mentre a nivell d'Estat les dues formacions 
principáis se sitúen a dreta i esquerra d'un centre imaginan, a Catalunya les 
dues primeres forces son justamenteorces d'esquerres, en una proximitat d'ob-
jectius que pot fer-les simuitániament contrincants directes a l'hora d'ampliar 
els respectius espais poiítics. La marcada posició «eurocomunista» del PSUC 
és, en aquest sentit, un factor important. 

QUADRE 5. Resultats de les eleccions al Congrés (1977). Comparado Catalunya-Espanya 

% Participado 
% Vots en blanc o nuts 
(a) % AP 
% UCD 
% PDC 
% Social istes (c) 
% Comunistes (d) 

Catalunya 

79,3 
1,5 
3.5 

16.8 
16,8 
29,6 
18,2 

Espanya 

78,3 
1,3 
8,3 

34,7 
2,7 (b) 

33,6 
9.2 

(a) Els % de cada candidatura son calculats sobre el total de vots vélids emesos. 
(b) Només presenta candidats a Catalunya. 
(cj Per Catalunya, PSC/PSOE + PSP; per Espanya, PSOE + PSP. 
(d) Per Catalunya, PSUC; per Espanya, PCE. 

9. Vegeu mes endavant el treball de Cañáis, R. M.-Molins, J. M., pp. 
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Cal, pero, extremar la prudencia a Thora d'establír conclusions en aquest 
punt, almenys per dues raons principáis. Malgrat la hipótesi de relativa fixesa 
del vot inicial, unes primeres eleccions no son suficients per a definir un sis
tema de partits cristaHitzat. En segon lloc, la mera distribució del vot no és 
mes que un element del sistema de partits, la vocació deis quals és gover-
nar. Catalunya encara no té un Parlament propi, Telecció del qual pot presen
tar variacions i, per tant, no s'han definit les estratégies de cara a Tocupació 
del poder en funció del pes parlamentan. Un cop en marxa aquest procés, dis-
posarem d'alguns elements definidors indispensables que actualment ens 
manquen. 

2. LA GEOGRAFÍA ELECTORAL DE CATALUNYA 

Ramón M. Cañáis/Joaquim M. Molins 
2.1. Introducció 

L'estudi deis resultats electorals del 15 de juny de 1977 a Catalunya, 1'hem di-
vidit en dues parts fonamentals: una análisi geográfica a partir de la carto
grafía deis resultats a nivell de circumscripcio, comarca i municipi, i una 
análisi estadística on es posen en relació els resultats electorals amb d'altres 
variables socio-económiques i demográfiques. 

En aquesta part estudiem la distribució geográfica del vot de les princi
páis forces polítiques a tres nivells d'análisi diferents: la circumscripcio, la 
comarca i el municipi. 

Al segon nivell —la comarca— introdu'fm una divisió territorial —la realit-
zada per la Generalitait l'any 1936— que, malgrat que no té cap reconeixement 
oficial en aquest moment, s'aproxima molt mes a la realitat geográfica catala
na i ens permet conéixer la forca deis diferents partits en árees territorials 
mes homogénies. A la vegada, la presentació comarcal deis resultats revela la 
transcendencia política que deriva de les diverses normatives electorals, de 
cara a successives eleccions i, especialment, de cara a les eleccions al Parla
ment de Catalunya. 

El coneixement de la implantació comarcal del vot ens permet conéixer en 
quines árees geográfiques predominen unes o altres forces i també saber les 
característiques globals d'aquestes: urbanes, rurals, industriáis, agrícoles... 

Al tercer nivell —el municipi— pretenem donar una visió sobre la implan
tació deis diferents partits a tots els municipis de Catalunya, amb la finalitat 
de comparar la implantació municipal amb la comarcal i amb la de circums
cripcio, i poder parlar —com es veu en el capítol corresponent— de comar
ques homogénies i d'implantació diferenciada ais grans o petits nuclis de po-
blació, sovint irregulars, sempre en funció de la implantació de cada partit 
ais diferents municipis de cada comarca. L'análisi municipal ens permet tam
bé confrontar aquesta implantació amb les consultes a nivell local que es 
puguin produir, i comparar per tant, el comportament electoral ais municipis, 
diferent o no, segons que es tracti d'unes eleccions o d'unes altres. 

El present treball s'ordena de la següent manera: 
En primer lloc fem una breu presentació deis principáis partits i coalicions 

concurrents a les eleccions. Seguidament, presentem els resultats a nivell de 
circumscripcio i de comarca, i finalment, analitzem la implantació deis princi
páis partits a nivell municipal, ordenats per comarques i per circumscripcions. 
Aixo ens permet confeccionar a cada circumscripcio i per a cada partit una 
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tipologia de les comarques resultant d'aquesta implantació municipal. Final-
ment, i com a conclusió del treball geográfic a nivell municipal, fem una re
capitulado de les diferents característiques de la implantació municipal de 
cada partit o coalició basant-nos en la tipologia elaborada per cada circums
cripció. Així obtenim una visió global de la distríbució municipal del vot de 
les quatre principáis forces polítiques catalanes, que compren tot Catalunya. 

Per tal que aquest text es pugui seguir bé, hem elaborat uns mapes de les 
forces polítiques amb representació parlamentaria ais diferents nivells d'aná-
lisi —la circumscripció, la comarca i el municipi— on s'indica el percentatge 
sobre el total d'electors representat en intervals d'un 5 %. També hem elabo
rat uns altres mapes que revelen els percentatges d'abstencionisme, tant a ni
vell comarcal com de municipi. S'adjunten també uns mapes-guies que per-
meten situar geográficament les diverses comarques i municipis. 

Els resultáis d'aquest treball se sitúen a diferents nivells: D'entrada s'a-
consegueix una primera aproximació a la distríbució .territorial del vot ais di
ferents nivells estudiats —circumscripcions, comarques i municipis— de la 
qual es desprenen zones de forta, mitjana i feble implantació per a cadas-
cuna de les forces polítiques, cosa que ens permet situar aqüestes forces en 
árees geográfiques delimitades. 
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V 

En segon lloc, i basant-nos en el coneixement de la realitat socio-demográ
fica d'aquestes árees, podem establir unes primeres hipótesis de treball sobre 
la incidencia d'aquests factors en els resultat electorals de les diferents forces 
polítiques. 

En tercer lloc, la relació d'aquesta part amb la que ve a continuació —l'es-
tadística— ens permet combinar dues metodologies que son complementáries 
en la recerca de les causes ultimes deis resultats electorals a Catalunya a les 
primeres eleccions democrátiques que s'han efectuat després del franquisme. 

2.2. Partits i coalicions 

En aquesta primera part del treball hem cregut convenient fer una breu 
presentació deis diferents partits i coalicions que van obtenir escons a les 
eleccions, i també deis seus líders principáis. Hi afegim un breu esment 
del seu programa electoral, per tal que el lector tingui un coneixement de 
les peculiaritats de l'espectre polític cátala en relació amb el de la resta de 
l'Estat espanyol, i pugui situar millor les diferents forces existents. 

SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) 10 

Socialistes de Catalunya és el nom de la candidatura de coalició del «Partit 
Socialista de Catalunya» i la «Federació Catalana del PSOE». 

El Partit Socialista de Catalunya va ser constituit el dia 1 de novembre 
del 1976 a partir deis grups: «Convergencia Socialista de Catalunya» (antics 
militants del Front Obrer Cátala —FOC—), del Moviment Socialista de Cata-
lunya —MSC—, d'una fracció del POUM, d'una altra del PSUC comorerista, 
del Partit Popular de Catalunya i d'indepe^ndents. 

La candidatura a Barcelona va ser encapcalada per Joan Revenios (PSC) 
i Josep M.a Triginer (PSOE), i hi figuraven alguns independents, entre els 
quals Rudolf Guerra, militant fins feia poc del PSC-R, vinculat a la coalició 
del Pacte Democrátic. A Girona figurava en el primer lloc de la candidatura, 
Ernest Lluch (PSC); a Tarragona, Josep Vidal, dirigent de la Unió de Pa-
gesos (PSC); i a Lleida, Felip Lorda (PSOE). 

A totes les candidatures els llocs eren repartits equilibradament entre 
ámbdós partits amb un lleuger predomini del PSC. 

La campanya de «Socialistes de Catalunya» es basa en la reivindicado de 
la Generalitat de Catalunya, d'un régim democrátic i d'una societat sense 
classes. —«Per una Catalunya lliure, próspera i sense classes»—. El programa 
era de clara orientació socialista i autonomista-federal. 

PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA (PSUC) 

D'ideologia comunista, el PSUC va ser fundat l'any 1936 per la unió de dos 
partits socialistes (l'Unió Socialista de Catalunya i la Federació Catalana 
del PSOE) i dos de comunistes (el Partit Comunista de Catalunya i el Partit 
Cátala Proletari). Després de la llarga etapa de clandestinitat, el PSUC va 
ser legalitzat a fináis del mes de maig del 1977, prop d'un mes després que 

10. Aquesta coalició va esdevenir un partit el mes de juliol del 1978, en unir-se 
els dos partits que la integren al Partit Socialista de Catalunya (ex-Reagrupament). 
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ho fos el PCE i pocs dies abans que finalitzés el termini de presentació de 
candidatures per a les eleccions del 15 de juny. 

Els seus caps de candidatura eren: a Barcelona, Gregori López Raimun
do, Secretan General del Partit en la clandestinitat; Antoni Gutiérrez, diri-
gent important i membre destacat de l'Assemblea de Catalunya, i Cipriano 
García, dirigent sindical de Terrassa; a Tarragona, Josep Solé Barbera, cone-
gut advocat i vinculat a Reus com a jutge durant la República; a Lleida, 
Pere Ardiaca, fundador del Partit i candidat també per aquesta circumscrip-
ció durant la República; finalment a Girona, Caries Caussa. 

La campanya del PSUC s'articula, fonamentalment a base de les idees de 
partit de classe i nacionalista i assumpció de les reivindicacions unitáries de 
l'Assemblea de Catalunya. En especial, subratllá —potser per evitar confu-
sions— el seu carácter comunista: «el Partit deis comunistes de Catalunya». 

PACTE DEMOCRATIC PER CATALUNYA11 

Pacte Democratic per Catalunya és el nom de la candidatura de coalició que 
aplega fonamentalment la Convergencia Democrática de Catalunya (Jordi 
Pujol), 1'Esquerra Democrática de Catalunya (Ramón Trias Fargas) i el Par
tit Socialista de Catalunya Ex-Reagrupament (Josep Verde i Aldea), i comptá 
també amb el suport d'elements nacionalistes, especialment del Front Na
cional de Catalunya (Joan Cornudella). 

A Barcelona, la candidatura és encapcalada pels líders deis tres partits 
(Pujol, Trias i Verde), amb predomini del component Convergencia Demo
crática. A les circumscripcions de Girona i Lleida, en canvi, els caps de llista 
son homes del PSC-ex-Reagrupament: Joan Paredes i Joaquim Arana, res-
pectivament, atenent a la forca superior d'aquest grup quant a implantado 
i organització. A Tarragona és un home de Convergencia (Sendra) el cap de 
fila de la coalició. 

La campanya del Pacte Democratic es vertebra sobre la reivindicado na
cional de Catalunya («El teu primer vot per Catalunya») i sobre un progra
ma reformista d'orientació socialdemócrata, malgrat la diversitat ideológica 
deis elements de la coalició. El to fortament nacionalista de la candidatura 
vol ser compensat, de cara ais immigrats, amb la inclusió a Barcelona d'un 
candidat —Acosta Sánchez—, membre dirigent del «Partido Socialista Anda
luz» resident a Catalunya. 

UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO 

La candidatura d'aquest nom neix a Catalunya, després d'una gestació mes 
laboriosa que a nivell d'Estat, on el President del Govern va impulsar, pri
mer, i va dirigir, després, una coalició de partits d'ideologia democristiana, 
liberal i social-demócrata, en la qual entraren com a «independents» homes 

11. Dos deis partits d'aquesta coalició, la Convergencia Democrática de Cata
lunya i 1'Esquerra Democrática de Catalunya es van uniñcar al gener de 1978 amb 
el nom del primer. 

El Partit Socialista de Catalunya (ex-Reagrupament), malgrat que a les Corts va 
formar part de la Minoria Catalana, va entrar posteriorment en converses amb la 
coalició «Socialistes de Catalunya» fins a integrar-s'hi en un sol partit (juliol 78). 

El Front Nacional de Catalunya, que no va obtenir cap acta de diputat o sena
dor, va quedar al marge de la coalició. 
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provinents de l'equip governamentaL amb experiencia política durant el pe-
ríode franquista- s 

A Catalunya, on no existien amb prou forca els elements corresponents 
ais que integraven la coalició estatal, la candidatura de la UCD va ser organit-
zada com una coalició d'independents, en la qual quedaven submergits homes 
procedents de Concordia Catalana, grup patrocinat per J. A. Samaranch, que 
havia iniciat ja una important operació de llangament publicitari preelec-
toral. 

L'aparició quasi per sorpresa de la UCD a Catalunya va provocar la irríta-
ció d'una altra coalició centrista —la Unió del Centre i de la Democracia 
Cristiana dé Catalunya, del democristiá Antón Cañellas — que perdia la possi-
bilitat de constituir-se en paral-lel «suí generis» de la coalició estatal UCD. 

A Barcelona, els integrants de la candidatura UCD eren, fonamentalment, 
homes que havien ocupat carrees de govern durant el franquisme: Sentís 
(director general de Premsa), Espinet (director general d'Urbanisme), Capde-
vila (batlle de l'Hospitalet), Moreta (diputat provincial i home deis sindicáis 
verticals, etc.), alguns d'ells procedents de l'avortada Concordia Catalana. 

Al costat d'ells, dos destacats independents: Manual Jiménez de Parga, 
catedrátic d'Universitat i liberal oposat al franquisme, i Juan de Dios Ramí
rez Heredia, publicista i animador de la minoría gitana i d'alguns sectors de 
la immigració andalusa. A Girona, la candidatura era encapgalada per Gich 
Bech de Careda, ex-delegat nacional d'esports; a Tarragona, per Joan Saba-
ter, seleccionador nacional de hoquei sobre patins, i a Lleida, per Manuel 
de Sagarra, advocat. 

É 

La seva campanya electoral reproduía la proposada a nivell estatal, cen
trada fonamentalment en la imatge del President Suárez —que apareixia en 
tota la propaganda gráfica com a element distintiu— i sense fer esment de 
les reivindicacions unitáries catalanes: Generalitat, Estatuí del 1932 i retorn 
del President Tarradellas. Aixó no obstant, en manifestacions i declaracions, 
la candidatura es pronunciava per un régim autonómic per Catalunya, si bé 
de definició imprecisa quant ais continguts. 

UNIÓ DEL CENTRE Í LA DEMOCRACIA CRISTIANA DE CATALUNYA12 

És la coalició formada per dos partits d'ámbit cátala, la vella Unió Democrá
tica de Catalunya, membre de l'equip Demócrata-Cristiá de l'Estat espanyol, 
i adscrita a la Internacional Demócrata-Cristiana, i el Centre Cátala, grup 
de recent formació a partir de joves empresaris del Cercle d'Economia i 
d'altres institucions económiques barcelonines, el qual intentava aglutinar les 
forces de centre a Catalunya. 

Va ser la coalició mes afectada per la irrupció deis «homes del President» 
a Catalunya, ja que fins al darrer moment va intentar arribar a un acord 
perqué aquests no es presentessin, per a poder-ne incloure alguns a la seva 

12. Poc després de les eleccions, la UDC va sofrir una primera escissió encap-
calada per Miró i Ardévol, que va constituir el club «Jacques Maritain». Aquest, 
després, juntament amb el Centre Cátala i alguns sectors de la Lliga i d'altres in
dependents va constituir la Unió del Centre de Catalunya. 

A fináis del 1978, el diputat electe de la UDC, Antón Cañelles, i un petit sector del 
partit van constituir un nou partit —la Unió Democrática Centre Ampli— arran 
d'unes converses amb la UCC i la UCD per a la constitució d'un únic centre a Cata
lunya. 
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candidatura. Aixó no va ser possible, car va aparéixer a darrera hora la candi
datura de la UCD reclamant un espai polític semblant a la d'aquesta coalició, 
pero amb el total suport del President Suárez i del món oficial. 

Els caps de candidatura d'Unió Democrática i el Centre Cátala eren: a 
Barcelona, Antón Cañellas, líder de la UDC i secretan polític de l'equip De-
mócrata-Cristiá de l 'Estat espanyol, conegut en els medis europeus; Caries 
Güell, de Centre Cátala, home d'empresa, president de la Lliga Europea de 
Cooperado Económica. A Lleida, Simeó Miquel, advocat molt conegut, que 
s'havia presentat a les darreres eleccions a procuradors a Corts peí tere, fa
miliar. A Girona es presentaxa l 'empresari David Marca, de la UDC; i a Tarra
gona J. Feo. Llevat, també del mateix parti t . 

El seu programa electoral oferia una alternativa democrática i autono
mista amb «llibertat i seguretat» —com deien a la seva propaganda— re-
cordant que la Democracia Cristiana a Europa va ser l'alternativa al feixis-
me després de la Segona Guerra mundial. Pero la conjuntura política va fer 
que en la campanya es remarqués el carácter cátala de la seva opció de cen
tre, en contraposició a les ambigüetats d'un centre sucursalista (la UCD) creat 
artificialment. 

ESQUERRA DE CATALUYA (FRONT ELECTORAL DEMOCRÁTIC) 

És el nom de la candidatura formada per tres partits no legalitzats en el 
moment de la convocatoria de les eleccions i que van constituir aquesta 
coalició per evitar el procediment de la recollida de firmes. Aquests «partits» 
eren dos d'histórics: TEsquerra Republicana de Catalunya i Estat Cátala (el 
pr imer fou majoritari a Catalunya durant la República); el tercer era el Par
tit del Treball d'Espanya, abans PCE (I), sorgit d'una escissió esquerrana 
del PCE i del PSUC l'any 1967. L'ERC i EC formaven abans de les eleccions 
el Front d'Esquerres juntament amb el PSC ex-Reagrupament i el Front Na
cional de Catalunya. La integració d'aquests dos darrers al Pacte Democrá
tic va impedir la consolidació de Toriginal opció electoral. 

Per la seva banda, el PTE havia patrocinat a nivell estatal la candidatura 
del Front Democrátic d 'Esquerres (FDI). 

Les candidatures eren encapcalades a Barcelona pels líders deis tres Par
tits: Barrera (ERC), Gracia (PTE), i Plantxart (EC). A les altres circums-
cions, els caps de fila eren homes d'ERC, Bonaterra a Girona, Grau Mora a 
Tarragona i Grau Segarra a Lleida. 

La campanya que menaren se centra en la recuperado de les institucions 
autonómiques dintre de la perspectiva d'esquerra, emfasitzant preferentment 
les reivindicacions unitáries catalanes: retorn del President Tarradellas, Ge-
neralitat i Estatuto En el seu anagrama electoral, que consistia en l'escut de 
la Generalitat, també era present aquest émfasi. 

ALIANZA POPULAR-CONVIVENCIA CATALANA 

Aquesta coalició estava integrada per l'« Alianza Popular» (coalició estatal de 
set antigües associacions del Movimiento: Reforma Democrática, Acción Re
gional, Unión Nacional Española, Unión del Pueblo Español, Unión Social 
Popular, Democracia Social, Acción Democrática Española), encapcalades res-
pectivament per Fraga Iribarne, López-Rodó, Fernández de la Mora, Martínez 
Esteruelas, Thomas de Carranza, Licinio de la Fuente i Silva Muñoz), junta
ment amb la Unió Catalana (Udina Martorell), el Pacte Democrátic (Linati) 
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que havien constituít anteriorment una coalició electoral anomenada Pacte 
d'Hostairic, i un petit grup encapcalat per l'antic diputat d'Esquerra Repu
blicana de Catalunya, Trabal, anomenat Partit Demócrata del Pogrés Social. 

Els seus caps de candidatura eren: a Barcelona, López-Rodó (Acción Re
gional); ex-ministre franquista; Carreras Llansana (UPE), ex-rector comissari 
de la Universitat de Barcelona, i Santiago Udina Martorell (Unió Catalana), 

-r 

ex-sots-secretari d'Obres Publiques i d'ideologia demócrata-cristiana no ho
mologada. A Tarragona, Fernando Bau Carpi, de familia políticament influent 
a Tortosa i comarca. A Lleida, Joaquin Gías Jové, amb carrees sindicáis agra-
ris i polítics durant el franquisme. Finalment, a Girona, Fernando Duran, ex
procurador de les Corts orgániques i membre d'Unió Catalana. 

El seu espai polític era clarament de dreta franquista i en competencia 
amb la UCD, a la qual retreia estar directament impulsada des del Govern. 
A Catalunya va intentar donar una imatge mes «centrista» a partir de la 
seva coalició amb els grups abans esmentats. 

2.3. Geografia electoral per circumscripcions i comarques 13 

Aquesta part del treball analitza la implantado del set partits que van obte-
nir representado parlamentaria a les diverses comarques catalanes, segons 
la divisió territorial de la Generalitat de l'any 1936. 

Per cada partit o coalició destaquem les comarques de máxima, mínima i 
mitjana implantado, i a continuado donem una visió global de la forca de 
cada partit a les quatre circumscripcions. 

Per a cada un del set partits hem confeccionat un mapa amb els resul
táis obtinguts a cada comarca i circumscripció relatiu al percentatge sobre 
el total d'electors i representant els resultáis en intervals d'un 5 %. 

SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE) 

SOCIALISTES DE CATALUNYA obté el 22,5 % de vots sobre el cens elec
toral, equivalent al 28,4 % deis vots emesos. Aixó sitúa aquesta candidatura 
en el primer lloc en nombre de vots a Catalunya, seguida del PSUC i el PDC. 
Guanya 15 diputats, deis quals 11 corresponen a Barcelona, 2 a Girona, 1 a 
Lleida i 1 a Tarragona. El cost de cada diputat en nombre de vots es de 
58.702. 

El mapa electoral de SOCIALISTES DE CATALUNYA revela l'existéncia 
d'una zona de máxima implantació centrada a la comarca de Garraf on su
pera el 30 °/o deis electors. Entorn d'aquest nucli central, el mapa presenta 
zones d'irradiació de forca socialista que, generalment, va debilitant-se com 
mes lluny del nücli central es troben. 

Així, immediatament contigües a Tarea de Barcelona, trobem comarques 
on el PSC-PSOE se sitúa entre el 20 i el 30 % deis electors: l'Alt i el Baix 
Penedés, l'Alt Camp, Anoia, el Valles Oriental, el Valles Occidental, Bages 
i el Barcelonés. Fora d'aquesta gran área de forta implantació socialista, tres 
comarques superen també el 20 % deis electors a favor de la candidatura: 
el Baix Empordá, la Garrotxa i —amb el 28 %— el Ripollés. 

13. Una primera versió d'aquest treball —amb resultáis encara provisionals— 
fou publicada al n.° 10 de «Perspectiva Social» (desembre 77). 
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P. S. C. - R S. O. E. 

Mitjana de Catalunya: 23/1 */• del cens electoral 

La segona zona, també sense solució de continuitat, dona al PSC-PSOE 
valors situats entre el 15 i el 20 % deis electors. Al nord, Osona, el Maresme, 
la Selva, el Girones i l'Alt Empordá. Peí sud, el Tarragonés, el Baix Camp, 
el Priorat, el Baix Ebre i el Montsiá. Com a illot exterior, entorn de la ciu-
tat de Lleida, el Segriá també supera el 15 % deis electors. 

Mes lluny d'aquell nucli de forga, es troben quinze comarques, en les 
quals els socialistes no arriben al 15 % deis electors: una a Barcelona —el 
Berguedá—, una a Girona —la seva part de la Cerdanya—, tres de Tarrago
na —la Conca de Barbera, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta— i totes les de 
Lleida, amb l*excepció ja esmentada del Segriá. Dintre d'aquesta zona de 
poca presencia, destaquen dues comarques en les quals SOCIALISTES DE 
CATALUNYA no arriben al 5 % deis electors: el Solsonés i el Pallars Sobirá. 

L'análisi per circumscripcions ens assenyala la gran forca de PSC-PSOE 
a Barcelona> on arriba en primer lloc amb un 24,1 % del total d'electors. Sé 
sitúa primer classificat a set comarques (el Baix Llobregat, el Garraf, el Barce
lonés, l'Alt Penedés, l'Anoia, el Bages i el Valles Oriental), i segon classificat 

a altres tres (el Maresme i Osona, darrera del Pacte, i el Valles Occidental, 
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darrera del PSUC). Ünicament al Berguedá se sitúa en quart lloc, darrera 
del Pacte, PSUC i UCD. 

A les circumscripcions de Girona i Tarragona, se sitúa com a segona for-
ga. En el cas de Girona, on obté el 19,7 % deis electors, cedeix el primer lloc 
al Pacte. SOCIALISTES DE CATALUNYA és primer a les comarques del Ri-
pollés i el Baix Empordá i segon a totes les altres, amb excepció de l'Alt 
Empordá on arriba tercer, darrera del Pacte i UCD. 

A Tarragona —amb un 18 % deis electors—, se sitúa segon darrera de la 
UCD. El PSC-PSOE es classifica primer a les comarques contigües a Tarea de 
Barcelona —el Baix Penedés i l'Alt Camp— i a les que encerclen la capital —el 
Priorat i el Baix Camp. A totes les altres comarques tarragonines, es coHoca 
en segon lloc. 

Peí que fa a la circumscripció de Lleida, el PSC-PSOE presenta els seus 
resultats globalment mes febles. Ocupa el tercer lloc, amb un 11,6 % del to
tal d'electors. Cap comarca lleidatana no li dona la primera posició, i només 
a la Valí d'Aran arriba segon, darrera la UCD. 

PARTIT SOCIALISTA UNIFÍCAT DE CATALUNYA (PSUC) 

EL PSUC obté el 14,4 % del total d'electors de Catalunya, que correspon a 
un 18,2% deis votants. Aquest resultat el sitúa en el segon lloc deis partits 
de Catalunya, quant a nombre total de vots, en una posició substancialment 
mes favorable que l'obtinguda peí PCE —partit «germá»— a nivell de l'Estat 
espanyol, on —excloent Catalunya— no arriba al 7 % del total de vots emesos. 

No obstant aixó, el PSUC només aconsegueix el tercer lloc quant a nom
bre d'escons: 7 a Barcelona i 1 a Tarragona. Aquesta contradicció és efecte 
de l'aplicació del métode electoral d'Hondt a circumscripcions amb una quan-
titat reduida d'escons que perjudica desproporcionadament aquells partits 
que no aconsegueixen primers o segons llocs a les dites circumscripcions. 
Per aquesta rao, el PSUC ha necessitat mes de 70.000 vots per obtenir ca-
dascun deis seus escons; és una de les forces mes perjudicades peí sistema 
electoral vigent. 

La implantació comarcal del vot comunista és forca desigual. Només a 
dues comarques del «hinterland» barceloní supera el 20 % deis vots: el Baix 
Llobregat i el Valles Occidental. Aqüestes dues comarques li donen els seus 
millors resultats, juntament amb el Tarragonés, on el PSUC ultrapassa Ueu-
gerament el 15 % deis electors. 

Una presencia intermedia li es reconeguda en 15 comarques, gairebé totes 
elles situades a les circumscripcions de Barcelona i Tarragona juntament 
amb dues comarques lleidatanes —la Noguera i el Segriá. En aqüestes co
marques obté resultats situats entre el 10 i el 15 % del total d'electors. Mólt 
a prop del 10 %, pero sense arribar-hi, se sitúa en tres comarques gironines 
contigües a la circumscripció de Barcelona (la Selva, el Girones i el Baix 
Empordá), en una de barcelonina (Osona) i en una de lleidatana (les Garri-
gues). 

Finalment, els seus resultats mes fluixos, inferiors al 10 % del total d'elec
tors, es donen a la majoria de les comarques lleidatanes, a bona part de les 
gironines, a dues de Barcelona i a dues de Tarragona. 

Particularment negatius son els resultats de la Garrotxa (2,6 °/o) i a la 
zona pirenaica i oriental de Lleida (la Valí d'Aran, el Pallars Sobirá, el Solso-
nés, la Segarra, la Cerdanya lleidatana). 
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R S. U. Q 

MKjana de Catalunya: 15,01*/. del cens electoral 

D'aquesta -descripció comarcal, podem deduir la situació respectiva del 
PSUC a les diverses circumscripcions. Barcelona i, especialment, les comar
ques de mes densitat de població, li donen els millors resultats absoluts, i 
es col-loca en segon lloc a nivell de circumscripció, darrera del PSC-PSOE. 
Precisament obté el primer lloc de tots els partits al Valles Occidental —únic 
que aconsegueix a tot Catalunya—, ocupa la segona posició al Baix Llobre-
gat, al Barcelonés, al Garraf, i també al Berguedá. 

Tarragona és, per al PSUC, la segona circumscripció en implantació ge
neral. Arriba al tercer lloc, grácies a uns resultats homogenis en totes les 
comarques, on —excepte a la Terra Alta i al Baix Penedés— mai no baixa 
del 10%. 

A Lleida, se sitúa en quarta posició i obté el 9,5 % del total del cens, grá
cies a la seva bona implantació a les comarques mes poblades: el Segriá i 
la Noguera. Un centenar escás de vots priva el PSUC d'aconseguir un diputat 
en aquesta circumscripció. 

Finalment, Girona és, globalment, la seva demarcació mes fluixa, on ocu
pa també el quart lloc deis partits presentats, amb el 8,1 % del cens. 
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PACTE DEMOCRATIC PER CATALUNYA (PDC) 

EL PACTE DEMOCRATIC PER CATALUNYA obté, en total, el 13,3 % de su-
fragis sobre el conjunt del cens electoral, equivalent al 16,8 % deis vots 
emesos. 

Aixó el sitúa en tercer lloc en nombre de vots a Catalunya després del 
(PSC-PSOE i el PSUC) superant per lleugeríssima diferencia la UCD. Jeró 
aquest tercer lloc en nombre de vots li atorga, en canvi, un segon lloc en 
nombre de diputáis (onze), a causa de la deformació produida per les nor
mes electorals en la distribució d'escons, que afavoreix els partits ben situats 
en províncies amb pocs diputáis. En conseqüéncia, el cost de cada diputat 
del PDC en nombre de vots ha estat de 46.460, quantitat relativament bai-
xa, que el sitúa com la candidatura mes afavorida a Catalunya. 

El mapa electoral del PDC revela una implantació desigual a les diverses 
comarques de Catalunya, les quals li donen resultats forga diferents. La situa
d o mes favorable li ofereixen tres comarques —el Pallars Sobirá, les Garrigues 
i el Berguedá—, on supera el 30 % del cens electoral. Notem que les dues 
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primeres coincideixen amb zones de forta popularitat de dos homes polítics 
del Pacte, el diputat Arana (PSC-Ex-Reagrupament) per al Pallars Sobirá, i 
el vell lluitador i candidat no elegit per al Senat Joan Cornudella (FNC) per 
les Garrigues. 

Altres dotze comarques donen al PDC bons resultáis, que se sitúen entre 
el 20 i el 30 per cent del total d'electors. Quatre d'aquestes comarques cor-
responen a la circumscripció de Barcelona, quatre a Girona, tres a Lleida 
i només una a Tarragona. Advertim que el millor percentatge —entre el 
25 % i el 30 %— correspon a quatre comarques —el Pallars Jussá, la Cerda-
nya lleidatana, Osona i la Garrotxa— pertanyents a quatre circumscripcions 
diferents, pero totes elles situades a la Catalunya Vella. Només una comarca 
de Tarragona, per altra banda, supera el 20 % i per pocs vots: l'Alt Camp. 

Una zona de valors intermedis és construida per les comarques que se 
sitúen entre el 10 i el 20 % del cens electoral. En aquesta posició es troben 
sis comarques lleidetanes, sis de tarragonines, tres de gironines i quatre de 
Barcelona. 

Finalment, els punts mes febles del PDC —amb resultats inferiors al 
10 %— son, per una part, tres comarques de la regió de l'Ebre (el Mont-
siá, el Baix Ebre i la Terra Alta) i, per altra part, dues comarques de 
l'área d'influéncia de Barcelona-capital (el Baix Llobregat i el Barcelonés). 
Ultrapassant escassament el 10 % deis vots i, per tant, manifestant-se com 
a zona feble del Pacte trobem, a l'extrem nord-occidental de Catalunya, la 
Valí d'Aran. Paradoxalment, es compten en aqüestes árees febles del Pacte 
les comarques amb menys i amb mes proporció de població no nascuda a 
Catalunya. 

D'aquesta rápida descripció de la implantació del vot PDC, podem déduir 
la seva diferent acollida a les quatre grans circumscripcions del Principat. 
La seva millor situació es dona, en general, a les terres de Girona i de Llei
da. A Girona es col-loca en primer lloc en quatre comarques (la Selva, el 
Girones, l'Alt Empordá i la Garrotxa) i en segon lloc a les tres restants (la 
Cerdanya gironina, el Baix Empordá i el Ripollés). Es pot afirmar, per tant, 
que ocupa sempre el primer o segon lloc. 

El mateix podem dir per a les terres de Lleida, amb l'excepció de la 
Valí d'Aran. Ocupa el primer lloc a sis comarques (els dos Pallars, la Cer
danya lleidatana, el Solsonés, les Garrigues i l'Urgell) i el segon lloc a d'altres 
quatre (l'Alt Urgell, la Noguera, La Segarra i el Segriá). 

La circumscripció de Barcelona li ofereix una acollida mes variada, pero 
inferior en conjunt a les anteriors: obté tres primers llocs ^(Osona, el Ber-
guedá i el Maresme) i quatre segons llocs (Bages, Anoia, l'Alt Penedes i el 
Valles Oriental). 

Els seus resultats mes febles a la circumscripció de Tarragona es mani-
festen en el fet que no aconsegueix cap primer lloc, i obté només dos segons 
llocs (l'Alt Camp i el Baix Penedes) en comarques que es troben territorial-
ment contigues a Barcelona. 

UNIÓN DEL CENTRO DEMOCRÁTICO (UCD) 

Els resultats de la UCD a Catalunya se sitúen entre els mes febles de la coa-
lició a nivell d'Estat, amb Texcepció del País Base. La UCD obté a Catalunya 
una mitjana del 13,8 % sobre el cens electoral, que representa un 16,8 % 
sobre el total de votants. Aquesta xifra és prácticament la meitat de l'ob-
tinguda a nivell estatal (34 % sobre el total de votants). 

90 



1 

J 

Per mínima diferencia respecte al Pacte (640 vots) se sitúa en el quart 
lloc de les forces polítiques catalanes, després del PSC-PSOE, del PSUC i 
del PDC. Ocupa el tercer lloc en nombre d'escons, en obtenir-ne un total de 
9 (5 a Barcelona, 2 a Tarragona i 1 a Lleida i Girona). 

El mapa electoral corresponent al vot UCD revela una implantació forca 
homogénia, ja que en cap comarca no obté resultáis inferiors al 9 %; se si
túa gairebé sempre entre el 10 i el 25 °/o a 33 comarques, sobre un total de 
39. Cal dir que cap altra candidatura no presenta uns resultats tan homoge-
nis en el conjunt comarcal de Catalunya. 

U. C D. 

Mitjana de Catalunya: 13,86 V» del cens electoral 

Pero aquesta distribució sensiblement equilibrada presenta diferencies d'un 
cert relleu en l'análisi per circumscripcions. A Tarragona obté els seus mi-
llors resultats (20,8 %); s'hi classifica en primer lloc. A Lleida obté un segon 
lloc (amb el 18,9 %) a curta distancia del Pacte, primer classificat. En canvi, 
a Girona és el tercer classificat (14,7 °/o) i a Barcelona ocupa una quarta po-
sició, amb la seva votació mes feble (11,9 %). 

Així, dones, la circumscripció demográficament mes important —Barcelo-
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na— és el seu terreny mes feble; debilita, per tant, els seus resultáis cata-
lans globals. Pero, val a dir que, si sumem només els resultats de les altres 
circumscripcions (Girona, Lleida, Tarragona), la UCD apareix com a primera 
forca classiñcada. 

Tot i la seva regularitat d'implantació, podem distingir també per a la 
UCD zones d'elevada implantación juntament amb les de mitjana i baixa for
ca. La UCD presenta una zona d'elevada implantació que coincideix amb 
les comarques periferiques de Catalunya: la Valí d'Aran i la regió de l'Ebre 
(la Terra Alta, el Montsiá i el Baix Ebre), on supera el 30 % de vots sobre el 
total d'electors. Una mica inferior, pero també important, és la seva presen
cia a les comarques interiors de l'Alt Urgell, el Solsonés i la Segarra, on se 
sitúa entre el 29 i el 25 %, igual que a la Cerdanya gironina. 

Una zona intermedia és la mes abundant i característica de la UCD: la que 
se sitúa entre el 10 i el 20 %. Cal destacar, per damunt del 15 % cinc co
marques lleidatanes (el Pallars Jussá, la Noguera, el Segriá, l'Urgell i la Cer
danya lleidatana), tres comarques tarragonines (la Ribera d'Ebre, el Tarra-
gonés i la Conca de Barbera i dues a Girona (l'Alt Empordá i el Girones). 
Notem que, en canvi, no supera mai aquesta cota a les comarques de Bar
celona. 

Per sota del 15 %, sense baixar del 10, se sitúen totes les comarques bar-
celonines (excepte el Berguedá i el Valles Oriental), totes les de Girona —ex
cepte les dues esmentades de l'Alt Empordá i el Girones—, dues de lleidata
nes (el Pallars Sobirá i les Garrigues) i quatre de la circumscripció de Tarra
gona (el Baix Penedés, l'Alt i el Baix Camp i el Priorat). 

Les zones mes febles d la UCD, que se sitúen per sota del 10 %, son el 
Berguedá, Osona i el Valles Oriental, a la circumscripció de Barcelona. 

UNIÓ DEL CENTRE I LA DEMOCRACIA CRISTIANA DE CATALUNYA 

Aquesta coalició va obteñir el 4,6 % deis vots del cens i el 5,6 % deis vo-
tants. Situada al cinqué lloc a Catalunya, obté dos diputats pertanyents a la 
circumscripció de Barcelona (Cañellas i Güell). Encara que baixos, aquests 
resultats son sensiblement superiors ais obtinguts per l'Equip Demócrata-
cristiá a la resta de l'Estat espanyol, és a dir, un 1,36 % deis vots (no pre-
nem en consideració el resultat del PNB al País Base). 

El seu mapa electoral mostra una implantació bastant desigual, ja que 
els percentatges osciHen entre un 12,8 % a Osona i un 2,4 % al Montsiá. 

La zona de mes forta implantació, superior al 10 %, correspon a les co
marques d'Osona i l'Urgell, on aconseguí un tercer lloc, darrera de la UCD i 
del Pacte. 

Les zones de feble implantació (inferior al 5 %), se sitúen a les comar
ques que formen la Veguería de l'Ebre, on obté els pitjors resultats; la Ri
bera d'Ebre, el Tarragonés, l'Alt Camp, i el Baix Penedés, a Tarragona; la 
Valí d'Aran i el Pallars Sobirá, a Lleida; el Garraf, el Baix Llobregat, el Bar
celonés i el Valles, a Barcelona; i tota la circumscripció de Girona excepte 
la Cerdanya. 

Les zones d'implantació mitjana podem subdividir-les en funció de l'apro-
ximació a les dues zones abans esmentades. Entre les que s'acosten a les 
zones febles tenim les comarques de l'Alt Penedés, el Bages i el Maresme, 
de Barcelona; la Cerdanya gironina, a Girona; el Baix Camp i el Priorat a 
Tarragona; el Pallars Jussá, el Segriá, la Noguera i les Garrigues a Lleida. 
Entre les que s'acosten a les zones de mes forta implantació destaquen les 
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comarques del Berguedá i Anoia a Barcelona; la Conca de Barbera a Tarra
gona; i el Solsonés, la Segarra, l'Alt Urgell i la Cerdanya lleidatana a Lleida. 

A nivell de circumscripció, i tenint en compte els resultats comarcáis 
abans esmentats, observem que la seva major implantado és a Lleida, on 
obté el 7,3 % deis vots del cens, malgrat no haver obtingüt cap diputat. 
A nivell de forces polítiques arriba al tercer lloc a sis comarques, sempre 
després de la UCD i del Pacte (la Cerdanya lleidatana, 1'Urgell, l'Alt Urgell, el 
Pallars Sobirá, el Solsonés i la Segarra). 

r 

Les circumscripcions on la implantació és mes feble son Girona i Tarra
gona (4,36 % del cens), pero a la primera els resultats son mes homogenis 
per comarques, mentre que a Tarragona té zones de molt variada implan
tació, des de les molt febles fins a les relativament fortes. 

A la circumscripció de Barcelona (4,2 % del cens), obté uns resultats tam
bé molt desiguals; hi trobem la comarca mes forta, Osona, i dues comarques 
molt febles i significatives políticament, el Baix Llobregat i el Barcelonés. 
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ESQUERRA DE CATALUNYA (EC) 

L'Esquerra de Catalunya obté un 3,6 % del total de vots respecte al cens 
electoral, equivalent al 4,5 °/o sobre el total de votants. Aixó sitúa aquest 
partit al sisé lloc entre les forces catalanes, fins al punt que només obté un 
escó, el d'Heribert Barrera (E.R.C.), per Barcelona. Ha estat el partit mes 
perjudicat per l'aplicació de la regla d'Hondt a districtes de pocs escons, ja 
que el cost del seu únic diputat ha estat de 141.959 vots. 

El mapa electoral demostra una implantació significativa quantitativa-
ment a les comarques de l'Urgell i la Segarra, que constitueixen els llocs 
de máxima implantado amb un 10,7 % i un 8,9 %, respectivament. 

La votació mes feble l'obté a tota la circumscripció de Girona; al Valles 
Oriental i al Bages, a Barcelona ;a la part nord de Lleida (la Valí d'Aran, el 
Pallars, el Solsonés i l'Alt Urgell); a la Veguería de l'Ebre i al Baix Penedés, 
a Tarragona. 

Entre aquests dos extrems, tenim per una part la resta de comarques 
que superen el 5 % deis vots: La Noguera, el Segriá i les Garrigues, a Lleida; 

E.C. 
Esquerra da Catalunya 
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la Ribera d'Ebre i el Priorat, a Tarragona; i l'Alt Penedes i Garraf, a la cir-
cumscripció de Barcelona. Finalment, se sitúen les comarques amb resultats 
semblants a la mitjana: la Conca de Barbera, l'Alt i Baix Camp i el Tarragonés, 
a Tarragona, i la resta de circumscripcions de Barcelona. / 

D'acord amb aquesta descripció comarcal, veiem que on obté millor per-
centatge és a la circumscripció de Lleida (5,8 %) i a la de Barcelona (3,6 %). 
En ambdues ocupa el sisé lloc, mentre que a Tarragona (3,4 %) i a Girona 
(2,4 %), ocupa el seté i vuté lloc respectivament. 

r 

ALIANZA POPULAR 

Aquesta coalició obté a Catalunya un 2,7 °/o deis vots del cens electoral i un 
3,5 % deis votants; és la setena forca a Catalunya i la darrera amb represen
t a d o parlamentaria, amb un sol diputat, López-Rodó a Barcelona. 

Els seus resultats globals son sensiblement inferiors ais de la resta de 
I'Estat espanyol, on obtinqué, aproximadament, el 8 % deis vots, que repre-
sentava el 6,3 % sobre el cens electoral. 

Mitjana de Catalunya: 2,91% del cens electoral 
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El seu mapa electoral mostra dues zones homogénies diferenciades. La 
que correspon a les circumscripcions de Barcelona i Girona, i la que corres-
pon a les circumscripcions de Lleida i Tarragona. La primera amb uns re-
sultats inferiors a la segona. 

Dintre de la seva feblesa general —no arriba mai al 8 % a nivell comar
cal—, les comarques amb millors resultats corresponen a les de la Valí d'Aran, 
el Solsonés i la Segarra (Lleida), i la Terra Alta i la Ribera d'Ebre (Tarrago
na), on supera el 6 % deis vots (vegeu el quadre deis resultats). 

Les comarques de mes feble implantado (inferior al 3 %) , son la circums-
cripció de Barcelona, excepte Osona, el Berguedá i Anoia; i les de la Selva, el 
Baix Empordá, la Garrotxa i el Ripollés, a Girona. 

La resta de comarques se sitúen entre el 3 i el 6 %, amb un ciar predomi-
ni de les tarragonines i lleidatanes, que correspon a les circumscripcions on 
obté millors resultats, tal com hem assenyalat abans. 

2.4. Geografía electoral municipal 

2.4.1. Introducció 

En aquesta part del treball ens proposem de fer una primera aproximació 
a la distribució territorial del vot a nivell municipal, després d'haver-ho fet 
a nivell de circumscripció i de comarca, ja que la implantado deis partits 
amb representació parlamentaria ais diferents municipis és forca diferent 
—com es pot comprovar en els mapes. Caldrá, per aixó, descendir a aquest 
nou nivell d'análisi per tal de matisar, i en alguns llocs corregir, les afirma-
cions fetes fins ara. Per altra banda, una análisi a nivell municipal facilita 
posteriorment una comparació amb la realitat socio-económica deis dife
rents municipis, tal com veurem després en la part estadística d'aquest 
treball. 

Abans d'analitzar la distribució territorial del vot, hem dedicat un capítol 
a l'estudi geográfic de Tabstencionisme i de la participació, comen^ant peí 
nivell comarcal i de circumscripció, i passant seguidament a nivell munici
pal, on hem destacat finalment els municipis mes abstencionistes de Catalunya. 

Peí que fa a la distribució territorial del vot, la unitat d'análisi que hem 
escollit és la circumscripció electoral-provincia, i en primer lloc hem analit-
zat la implantació ais diferents municipis de cada comarca de les principáis 
forces polítiques parlamentáries, sempre que hagin obtingut resultats signi-
ficatius ais diferents municipis14. Aquesta distribució territorial del vot ens 
ha permés detectar l'existéncia o la inexistencia d'homogeneitats territorials, 
així com la máxima o la mínima implantació i la incidencia a les capitals 
comarcáis i a les poblacions importants o ais petits municipis. 

Una vegada obtinguda la panorámica general de la circumscripció, hem 
establert una tipología de comarques per a les principáis forces parlamentá
ries en funció deis resultats deis diferents partits a cada municipi i en rela-
ció amb la seva mitjana comarcal, i hem vist que hi havia comarques amb 
implantació homogénia o no, comarques amb implantació diferenciada ais 
grans o petits nuclis de població, comarques amb implantació diferenciada a 
dues o mes zones del territori, i comarques d'implantació irregular. 

14. Aixó vol dir que en algunes comarques no és fa esment de la implantació 
d'alguns deis partits majoritaris, donada la feble implantació ais seus municipis. 
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Peí que fa a les forces parlamentáries amb menys implantació —UCDCC, 
EC i AP— ens limitem a fer un breu comentan deis seus resultats a nivell 
municipal a cada circumscripció, ja que —com es pot comprovar en els 
seus mapes respectius— la distribució territorial del vot nó permet, en ge
neral, incloure-les a l'estudi comparatiu que hem realitzat a les diferents co
marques, i per tant no és possible establir una tipología comarcal d'aquestes 
forces. 

Finalment, fem una recapitulació a nivell de Catalunya de la distribució 
territorial del vot per ais quatre partits majoritaris. 

Per a cada una deis set partits parlamentaris hem confeccionat un mapa 
dividit per circunscripción s, amb els resultats obtinguts a cada municipi 
referit al percentatge sobre el total d'electors i representants amb intervals 
d'un 5 %. 

2A.2. Abstencionisme i participado 

La mitjana d'abstenció a Catalunya a les eleccions del 15 de juny del 1977 
se sitúa en el 20,7% del cens electoral. Les dad es disponibles del conjunt 
de l'Estat espanyol ens indiquen una abstenció del 21,6 %, cosa que perme-
tria deduir una actitud mes participativa a Catalunya que a la resta de 
l'Estat. 

L'abstenció catalana és comparable a la deis paísos europeus situats en 
una zona intermedia entre els d'elevada participació i els d'abstenció relati-
vament important. Magnituds abstencionistes comparables a la de Catalu
nya apareixen, per exemple, a Franga, Finlandia, Noruega, Irlanda i Por
tugal1^ 

Quant a precedents histories, la Catalunya del 1977 s'ha manifestat menys 
abstencionista que la Catalunya del període república de 1931-1936 i ha superat 
sempre les cotes de participació en les eleccions d'aquella etapa1® 

En un altre ordre de fenómens, potser mes significatius per la seva pro-

ximitat, hem de manifestar que l'abstenció catalana del 1977 és marcada-

15. Xifres de participació a diferents paisos europeus a les eleccions legislatives: 
País 

Alemanya 
Austria 
Bélgica 
Italia 
Finlandia 
Irlanda 
Noruega 
Portugal 
Franga 
Gran Bretanya 
Turquía 

Data de les eleccions 
octubre 76 

75 
abril 77 
juny 76 
gener 72 
juny 77 
setembre 73 
abril 76 
marg 78 
octubre 74 

73 

°/o participació 
91,0 % 
92,8 % 
95,1 % 
92,5 °/o 
80,4 % 
76 % 
80,2 % 
83,2 % 
82,8 % 
72,8 % 
66,8 % 

Font: «Le Monde Diplomatique» deis diferents anys. 
16. Xifres de participació a Catalunya durant la República: 

Legislatives 1931: 68,3% 
Parlament Catalunya 1932: 60,3% 
Legislatives 1933: 62,6% 
Legislatives 1936: 69,3% 
Font: Isidre Molas «El sistema de partidos políticos en Cataluña» Península 1974. 

97 



ment mes reduida que la registrada durant les consultes convocades peí ré-
gim franquista: eleccions municipals i eleccions a procuradors familiars a 
Corts1! 

2.4.2.1. Distribució comarcal 
La distribució territorial de l'abstencionisme es revela en els mapes adjunts. 
A nivell comarcal, les quotes mínimes d'abstenció —i per tant de máxima 
participació— (inferior al 18 %) se sitúen a vuit de les onze comarques 
barcelonines (excepte el Valles Occidental, el Berguedá i el Barcelonés), a 
dues de gironines (el Ripollés i el Girones), a dues de tarragonines (l'Alt 
Camp i el Baix Penedés) i a Jes Garrigues a Lleida. Cal destacar com a 
comarca mes participativa la d'Osona (14,3 %), seguida del Garraf, el Bages 
i el Ripollés, totes elles inferiors al 16 %. 

De les comarques d'abstenció al voltant de la mitjana (entre 18 i 23 °/o) 
gairebé la meitat se sitúen així, cinc a Girona (la resta no esmentada abans), 
cinc a Tarragona (el Tarragonés, el Priorat i la Veguería de l'Ebre), quatre 
a Lleida (la Valí d'Aran, la Noguera, l'Urgell i el Segriá) i dues a Barcelona 
(el Valles Occidental i el Berguedá). 

Finalment, trobem deu comarques amb una abstenció superior al 23 %, 
de les quals sis pertanyen a la circumscripció de Lleida, tres a Tarragona 
—la Conca de Barbera, el Baix Camp i la Ribera d'Ebre— i el Barcelonés. 
Cal destacar com a comarca mes abstencionista el Pallars Sobirá (31,3 %), se
guida del Solsonés amb 29,5 °/o. 

2.4.2.2. Distribució a nivell de circumscripció 
A nivell de circumscripció, les diferencies son petites (no superen els quatre 
punts), malgrat que a nivell comarcal sigui Lleida la circumscripció que té 
mes comarques amb un elevat —sempre proporcionalment— índex d'abs
tenció. Al mapa comarcal es dibuixa una franja de territori mes abstencio
nista que, partint del Pallars Sobirá, arriba fins al Baix Camp passant per 
l'Alt Urgell, el Solsonés, la Segarra i la Conca de Barbera; és precisament 

aquesta zona on la UCD i l'AP i la UCDCC obtenen uns millors resultats, per 

17. Xifres de participació a les eleccions del període franquista: 

— Eleccions de procuradors a Corts, octubre 1967: 
Espanya 58,9 % participació 
Barcelona 52,3 °/o » 
Lleida 50,8 °/o » 
Tarragona 46,2 °/o » 

Font: Dossier Mundo, n.° 3 (octubre 71) 
— Eleccions de procuradors a Corts, octubre 1971: 

Espanya 43,2 °/o participació 
quatre provincies catalanes: 36-50 % » 
Barcelona-ciutat 27,9 % » 

Font: B. Díaz-Nosty, Las Cortes de Franco. 30 años orgánicos, Dopesa 72. 
Las elecciones franquistas en Barcelona, «Historia 16», abril 77. 

— Eleccions municipals octubre 70; participació a Barcelona ciutat: 21,5 °/o. 
— Eleccions municipals octubre 73; participació a Barcelona ciutat: 27,5 %. 

Font: «Las elecciones franquistas en Barcelona» art. cit. 
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la qual cosa podem pensar en una correlació positiva entre abstencionisme 
i dreta que en altres parts del treball anirem concretant i matisant. 

Sense oblidar que, especialment a les comarques del nord de Lleida es 
tracta de zones de muntanya, de baixa densitat demográfica, de gran extensió 
deis termes municipals, etc. —factors tots ells que dificulten la participació 
política i electoral—, cal remarcar també que bona part d'aquestes comar
ques coincideixen amb les zones mes deprimides de Catalunya, on l'endarre-
riment i la depressió van unides, per una part, a la inhibició política, i per^ 
l'altra, al manteniment de la fidelitat a les forces en el poder, amb indepen
dencia de la seva etiqueta política precisa. En aquest sentit, el precedent 
historie del despla^ament del vot lleidatá deis partits del «turno» monár-
quic a l'Esquerra Republicana de Catalunya no pot ser totalment compres 
sense teñir en compte aquell element de lleialtat — mes o menys obligada— 
a la forga conjunturalment dominant. 

Des d'aquest punt de vista, el mapa de l'abstenció ens revelaría una Ca
talunya mes participativa, políticament mes moderna i amb quotes d'abs-
tenció reduides, que coincideix amb les circumscripcions de Barcelona i Gi-



roña. En contrast, una Catalunya menys participativa, políticament mes en-
darrerida i amb quotes d'abstenció comparables a les de la resta de l'Estat 
espanyol, situada a les circumscripcions de Lleida i Tarragona. 

Cal remarcar la relativament elevada magnitud de l'abstencionisme re
gistrada al Barcelonés (23,4 %), que és nota discordant en el conjunt de la 
circumscripció: ¿Ha de ser atribuida a la mala confecció de les operacions 
de recensament electoral, particularment accidentada al municipi de Barce
lona? ¿Confirma la tendencia mes abstencionista de les grans metrópolis, que 
ha estat comprovada en al tres paísos? Hem d'esperar mes eleccions per a 
poder respondre a aquests interrogants. 

2.4.2.3. Distribució a nivell municipal 
Si estudiem l'abstenció a nivell municipal, la primera cosa que cal veure és 
si el comportament a aquest nivell és homogeni amb el comarcal. Peí que fa 
ais municipis lleidatans, es dibuixen en el mapa dues zones diferenciades. 
La part nord de la circumscripció correspon al territori mes abstencionista, 
mentre que a la part sud la participació és major; la comarca de la Noguera 
queda partida per la meitat entre aqüestes dues zones. 

El mapa deis municipis gironins és bastant desigual: es configura una 
zona amb baixa abstenció al voltant de la línia de la costa, i unes altres zo
nes abstencionistes que, partint de Taita Garrotxa, passen per part del Gi
rones i arriben a part de la Selva i al Baix Empordá. 

Ais municipis de la circumscripció de Barcelona es dibuixa una zona 
menys abstencionista a la part central i a la de la costa —amb l'important 
excepció de la concentració barcelonina—. Per contra, la zona mes absten
cionista és la part occidental de la provincia, que enllaca amb la circums
cripció de Lleida i la part nord de Tarragona. 

Finalment, ais municipis tarragonins la situació és també desigual, en
cara que les zones mes abstencionistes coincideixin amb les comarques ja 
esmentades. 

2.4.2.4. Municipis mes abstencionistes 
Peí que fa ais municipis mes abstencionistes, sobresurt en primer lloc la 
part nord de Lleida, en la qual se sitúen 28 municipis amb una abstenció su
perior al 40 %; hi destaca l'abstenció de Sant Esteve de la Sarga (65,7 °/o) i 
de Sarroca de Bellera (58 %). Son municipis molt petits, i generalment les 
forces polítiques triomfadores son el Pacte i/o la UCD. 

A Tarragona, els municipis fortament abstencionistes son molts menys 
(nou), que se sitúen entre el quaranta i el cinquanta per cent, i es distribuei-
xen desigualment per la circumscripció. Encara que no arriben a una abs
tenció tan alta, caí destacar les dades de Cambrils (36,3) i Reus (28,3), po-
blacions que peí seu pes demográfic a la comarca contribueixen al fet que el 
conjunt del Baix Camp sigui bastant abstencionista. Cal destacar també 
l'alt percentatge d'Alcanar (31,3). 

A Girona, els municipis mes abstencionistes son una quinzena, si bé 
aquesta abstenció és mes baixa, ja que se sitúen entre el trenta-quatre i el 
quaranta-dos per cent, exceptuant el 75 % d'abstenció al petit municipi de 
Susqueda. Aquests municipis mes abstencionistes es troben bastant repartits 
per totes les comarques i son municipis de baixa població. 

A Barcelona, els municipis mes abstencionistes son una vintena, situats 
fonamentalment a les comarques del Berguedá, Anoia, Bages i Osona. En 
general, son municipis de poca població, i el marge d'abstenció se sitúa 
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entre el 35 i el 50 °/o, exceptuant Castellar del Riu (77,8 %) i Sta. María de 
Merlés (63,3 %) al Berguedá. Fora d'aquestes comarques destaca, al Valles 
Occidental, el 33,5 % d'abstenció del municipi de Sant Cugat del Valles; i al 
Valles Oriental, el 34,5 % de Llinars. 

2.4.3. Implantado electoral ais municipis de les comarques de la circums-
cripció de Barcelona 

2.4.3.1. Baix Llobregat 
Socialistes de Catalunya. La mitjana obtinguda a la comarca —28,8 %— es 
manté a tots els municipis grans i mitjans (excepte Molins de Rei, on és 
menor), mentre que a alguns petits municipis (Ceryelló, Corbera, Castellví) 
el percentatge és inferior a la mitjana. 

r 

PSUC. És la comarca on aquest partit obté un mes alt percentatge —24 %—, 
pero a nivell municipal podem destacar dues zones: Al sud-oest de la co
marca obté a la majoria de municipis una votació semblant a la mitjana, 
o fins i tot la supera (Sant Joan Despí, Cornelia, Sant Vicenc deis Horts). 
A la zona nord-oest la implantació és inferior a la mitjana, i la majoria son 
petits municipis que confronten amb la comarca d'Anoia. 

Pacte Democratic per Catalunya. És la comarca on el Pacte obté una vo-
tació mes baixa —8,1 %—, concentrada en els municipis de la costa amb mes 
pes de la població, mentre que supera la mitjana en petits municipis de l'in-
terior (Corbera, Cervelló, Castellví...). 

2.4.3.2. Barcelonés 
Socialistes de Catalunya. La implantació es mou al voltant de la mitjana a 
la majoria deis municipis, pero a l'Hospitalet i a Sta. Coloma de Gramenet 
la supera enfilant-se sobre el 30 %. 

PSUC. La mitjana comarcal —14,2 %— es manté a Barcelona i a Sant 
Just. A la resta la supera, destacant Badalona, Sta. Coloma i Sant Adriá. 

Pacte Democratic per Catalunya. La mitjana comarcal —9,7 %— només és 
superada lleugérament al municipi de Barcelona (11,2 %). 

2.4.3.3. Maresme 
Socialistes de Catalunya. En aquesta comarca es dibuixen dues zones dife-
renciades: una que va del Barcelonés a la ciutat de Mataró amb una implan
tació igual o superior a la mitjana —19,6 %—/mentre que a la segona zona 
la implantació baixa respecte a aquesta. 

PSUC. Només a dos municipis —Mataró i Palafolls (ciutat-dormitori de 
Blanes) supera la mitjana de la comarca —13,9%; a Tórdera es mou al 
voltant, i a la resta de municipis la implantació és inferior a la mitjana. 

Pacte Democratic per Catalunya. La implantació és homogénia a quasi 
tots els municipis respecte la mitjana comarcal —23,7 %— incloent la ciutat 
de Mataró, amb les excepcions de Sant Cebriá, Calella i sobretot Montgat, 
on disminueix. 

2.4.3.4. Valles Occidental 
Socialistes de Catalunya. La implantació es mou al voltant de la mitjana 
—22,4 %— o és superior ais municipis pertanyents a la concentració barce-
lonina, mentre que ais mes extrems (Rellinars, Caldes, Gallifa...) baixa con-
siderablement. 
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PSUC. És el partit que hi obté el primer lloc —23,3 %—; a nivell muni
cipal concentra els seus vots a Sabadell, Terrassa i a la seva zona d'influén-
cia, on fins i tot supera la mitjana (Sabadell, Polinyá, Barbera), mentre que 
a la resta de municipis, generalment petits, la seva implantació és sensi-
blement inferior. 

Pacte Democratic per Catalunya. La distríbució territorial del vot res
pecte a la mitjana —12,5 °/o— dibuixa dues zones: al centre i al sud, on els 
municipis son mes grans (Sabadell, Terrassa, Rubí, Monteada), la seva im
plantació és inferior a la mitjana, mentre que ais municipis mes petits del 
nord i veins al Valles Oriental se sitúa per sobre de la mitjana comarcal. 

2.4.3.5. Valles Oriental 
Socialistes de Catalunya. Aconsegueix com a mitjana el 25,1 % i la seva forca 
se sitúa a les dues poblacions mes importants (Mollet i Granollers) i a la 
seva zona d'influéncia, i també a Sant Celoni. A la resta deis municipis de 
la comarca, la implantació és mes baixa que la mitjana comarcal. 

PSUC La seva zona d'influéncia es concentra a Mollet i ais municipis del 
voltant, on supera la mitjana comarcal —12,8 %—. A la capital comarcal i 
ais municipis del voltant els seus percentatges son inferiors a la mitjana, així 
com ais municipis del nord, pero amb percentatges encara mes baixos. 

Pacte Democratic per Catalunya. També ais municipis d'aquesta comarca 
es dibuixen dues zones en relació amb la seva mitjana comarcal —20,7 %—. 
Per sota d'aquesta, hi ha Mollet i els municipis del voltant, pero son supe-
riors a aquesta mitjana la resta deis municipis, incloent-hi la capital co
marcal —Granollers. 

2.4.3.6. Alt Penedés 
Socialistes de Catalunya. El percentatge obtingut a lá comarca —26,7 %— és 
el tercer mes alt a nivell de circumscripció, si bé la implantació municipal 
es concentra ais dos municipis mes importants, Vilafranca i Sant Sadurní, 
on supera la mitjana, mentre que a la resta de pobles la implantació és va
riada. 
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PSUC. La mitjana comarcal en aquesta comarca —5,8 %— és la mes bai
xa en el conjunt de la circumscripció: a la majoria de municipis no arriba ni 
tan sois al 5 %; a la capital comarcal es mou al voltint de la mitjana i sola-
ment a Sant Sadurní la supera amplament. 

Pacte Democratic per Catalunya. La seva mitjana a la comarca —18,8 %— 
torna a configurar dues zones d'implantació per municipis: una amb votació 
semblant a la mitjana, a Vilafranca i ais municipis del seu voltant; i l'altra 
que la supera ais municipis al voltant de Sant Sadurní (excepte Gélida). 

2.4.3.7. Garraf 
Socialistes de Catalunya. La mitjana comarcal —32 %— és la mes gran en tota 
la circumscripció per a aquesta forca política, i es manté també a tots els 
municipes amb excepció de Cubelles, on és inferior. 

PSUC. La implantació és irregular respecte a la mitjana comarcal —13,3 
per cent—, ja que la supera a la capital comarcal i a Sant Pere de Ribes, 
i s'hi manté al voltant a Cubelles, mentre que a la resta, Sitges i els petits 
municipis, obté uns resultáis inferiors a la mitjana. 

Pacte Democratic per Catalunya. La mitjana obtinguda a la comarca 
—10,1 %— es manté a tots els municipis amb l'excepció de Sant Pere de 
Ribes (no hi supera el 5 %). 

102 



2.4.3.8. Anoia 
Socialistes de Catalunya. La mitjana comarcal —25 %— és el valor mitjá 
de la diferencia de percentatges entre Igualada, unida ais pobles del voltant, 
on la supera, i la resta de municipis de la comarca, on els percentatges son 
sensiblement inferiors a la referida mitjana. 

PSUC. La mitjana en aquesta comarca —7,3 %— és la segona quant a 
baixa implantació, i només a dos municipis petits (Vallbona i Odena) les su
pera. A la capital comarcal i ais municipis del seu entorn obté resultáis sem-
blants a la mitjana mentre que a la resta no arriba al 5 %. 

Pacte Democrátic per Catalunya. És una comarca on la implantació a 
nivell municipal és poc homogénia respecte a la mitjana comarcal —17,2 °/o—, 
i a mes a mes irregular en el sentit que s'hi dibuixen zones. A la capital co
marcal i ais municipis del seu entorn obté uns resultats semblants a la mit
jana, i a la resta la forca electoral és irregular. 

Unión de Centro Democrático. La mitjana comarcal d'aquest partit —12,3 
per cent—, és la segona mes forta de la circumscripció, malgrat la gran ho-
mogeneitat existent, que ja hem destacat abans. A nivell municipal dibuixa 
dues zones diferenciades: la part oest, fronterera amb Lleida, supera ampla-
ment la mitjana, mentre que a la resta —inclosa la capital comarcal— es 
mou al voltant d'aquella. 

2.4.3.9. Bages 
Socialistes de Catalunya. En aquesta comarca la implantació es concentra a 
la ciutat de Manresa i la seva área d'influéncia, on obté percentatges iguals 
o superiors a la mitjana comarcal —22,5 °/o—, mentre que a la resta de mu
nicipis la implantació es mes baixa. 

PSUC. El 13,3 % que obté de mitjana comarcal és degut fonamentalment 
a la implantació ais municipis situats prop del riu Llobregat i de la conca 
minaire, en la qual supera la mitjana, juntament amb la capital comarcal on 
es mou al voltant. A la resta de municipis de la comarca, els percentatges 
son inferiors a la mitjana. 

Pacte Democrátic per Catalunya. La seva implantació és també molt desi
gual respecte a la mitjana comarcal —21,8 %—. Obté els millors resultats a 
les dues poblacions mes importants (Manresa i Moiá) i ais municipis de la 
seva área d'influéncia, mentre que ais municipis minaires i al sud els per
centatges son inferiors a la mitjana. 
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2.4.3.10. Berguedá 
Socialistes de Catalunya. En aquesta comarca té la mes feble implantació 
de la circumscripció —8,2 %—, la qual es manté a tots els municipis excepte 
a dos (Fígols i la Pobla de Lillet), on supera la mitjana. 

PSUC. La mitjana comarcal —10,5 °/o— resulta deis alts percentatges ais 
municipis minaires. Una votació semblant és la de la capital comarcal, men
tre que a la resta de municipis els percentatges son inferiors a aquella mit
jana. 

Pacte Democrátic per Catalunya. És la comarca on obté la millor votació 
en el conjunt de la circumscripció —31.1 %. La distribució municipal és 
homogénia en tots els municipis, i supera el 25 % quasi sempre, amb unes 
excepcions que no distorsionen la tendencia general. 

UCD. La distribució municipal del seu vot configura dues zones diferen-
ciades: una al nord, on supera la mitjana comarcal —9,4 %—, mentre que 
al sud es mou al voltant d'aquesta. 
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2.4.3.11. Osona 
Socialistes de Catalunya. És la segona comarca on presenta la implantado 
mes feble de la circumscripcio —15,2 %. A dos municipis, pero (Manlleu i 
Torelló) supera la mitjana, mentre que a la resta la implantado és sensible-
ment inferior, excepte a la capital comarcal, on aconsegueix uns resultáis 
semblants a aquella. 

PSUC. És una de les tres comarques de la circumscripcio on no supera 
el 10 % (8,9 %) —a la majoria de municipis no arriba al 5 %. A la capital 
comarcal es mou al voltant de la mitjana, i a cinc municipis de la conca 
del Ter (Manlleu, Torelló...)els resultáis son iguals o superiors a aquella. 

Pacte Democratic per Catalunya. Amb una mitjana del 26,2 %, la distribu-
ció municipal del vot es homogénia, ja que la iguala o la supera. L'excepció la 
constitueix Manlleu (menys del 15 %) i alguns altres petits municipis aíllats. 

UCD. La distribució municipal de la seva forga en aquesta comarca és di-
ferent, ja que a la capital comarcal i ais municipis de la zona oest supera 
la mitjana, mentre que a la resta de municipis es mou al voltant d'aquesta. 

2.4.4. Tipología de les comarques a la circumscripcio de Barcelona 

2.4.4.1. Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
D'acord amb la diferent implantado socialista a nivell municipal i amb la 
diferencia de percentatges a cada una de les comarques, podem establir 
una agrupado de diverses comarques en fundó de la referida implantació. 

a) Comarques amb implantació homogénia. — Amb forta implantació, a les 
comarques de Garraf i al Barcelonés. Amb feble implantació, al Ber-
guedá. 

b) Comarques amb desigual implantació. — Predomini ais municipis grans 
i a les capitals comarcáis, i feblesa ais petits municipis del Baix Llo-
bregat, el Valles Occidental, l'Alt Penedés i Osona. Predomini a les po-
blacions importants i ais municipis petits del seu entorn, i feblesa a la 
resta de la comarca: el Valles Oriental, Anoia i Bages. 

c) Comarques amb dues zones d'implantació diferenciada. — Aquest tipus 
d'implantació es dona a la comarca del Maresme, on es dibuixen dues 
zones: de la frontera del Barcelonés fins a la capital comarcal, Mataró, 
hi ha una forta implantació; i des de Mataró fins a Tordera, una im
plantació mes feble. 

Com a conclusió d'aquesta tipologia podríem dir que la implantació socia
lista es produeix fonamentalment en aquells municipis d'important pobla
d o en comarques industrialitzades, si bé no és menypreable la seva forca a 
municipis de comarques mes agráries. 

2.4.4.2. Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Peí que fa al partit deis comunistes catalans, es dibuixen les següents ti-
pologies: 

a) Comarques amb desigual implantació. — Predomini ais grans centres co
marcáis i a les poblacions mes industrialitzades de les següents comar
ques: el Maresme, el Valles Occidental, l'Alt Penedés, el Garraf i el Ba
ges. Aquest comportament és semblant al de la comarca del Barcelonés, 
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si bé hem de fer l'excepció de la capital, Barcelona, on la implantació és 
mes feble que a la resta de municipis que envolten a la ciutat. 

b) Comarques d'implantado irregular. — Es produeixen diferents implanta* 
cions, tant a nivell quantitatiu com a nivell espacial, a l'interior de cada 
comarca al Valles Oriental, l'Anoia, el Berguedá i Osona. 

c) Comarques amb dues zones d'implantació diferenciada, — És a la co
marca del Baix Llobregat on.es dibuixen dues zones: una de forta im
plantació, ais munidpis del sud-est de la comarca, que son els mes in-
dustrialitzats i poblats. Una altra de feble implantació ais municipis mes 
petits i agraris de la part nord-oest de la comarca. 

En general, la implantado del PSUC es concreta ais municipis mes poblats. 
i industrialitzats, així com ais que formen part de la conca minaire (Sallent-
Balsareny). 

2.4.4.3. Pacte Democrátic per Catalunya 
D'acord amb la diferent implantació municipal del Pacte, podem establir 
quatre tipus de comarques en fundó d'aquesta distribució territorial del vot: 
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a) Comarques d'implantació homogénia. Existeix un primer grup de tres 
comarques —el Maresme, Osona i el Berguedá— on la homogeneltat 
d'implantació coincideix amb uns alts percentatges, és a dir, que els 
bons resultáis obtinguts peí Pacte en aqüestes comarques es presenten 
també a la majoria de municipis. 
Per contra, existeixen dues comarques —Garraf i el Barcelonés— on la 
homogeneltat coincideix amb una baixa implantació, cosa que vol dir 
que no solament les comarques son electoralment febles, sino també 
els municipis. 

b) Comarques dividides en zones d'implantació. k dues comarques —el Va
lles Oriental i l'Alt Penedés— la implantació municipal divideix aqües
tes comarques en dues zones, per la qual cosa, a nivell electoral i per a 
aquesta coalició la divisió comarcal no es correspon amb una zona ho-
mogénia d'implantació. 

c) Comarques amb implantació diferenciada ais grans nuclis de.poblado 
respecte ais petits. Mentre que ais municipis de la comarca de Bages 
l'alta implantació es concentra ais nuclis mes importants de poblado, 
ais municipis de la comarca del Valles Occidental succeeix a la inversa, 
és a dir, la implantació es concentra ais nuclis petits de població. 

d) Comarques d'implantació irregular, A dues comarques —Anoia i el Baix 
Llobregat— la implantació municipal del Pacte és irregular en el sentit 
que no solament no és homogénia, sino que ni dibuixa zones clarament 
diferenciades, ni el criteri del volum de la població no s'ajusta al seu 
comportament, per la qual cosa des del punt de vista geográfic podem 
dir que son comarques irregulars. 
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2.4.4.4. Unión de Centro Democrático 
La distribució territorial del vot de la UCD és molt mes homogénia que la de 
les altres tres forces abans esmentades, i aquesta circumscripció no n'és una 
excepció. Quant a la tipología comarcal podem dir que vuit de les onze co
marques barcelonines son fidels a aquest criteri, bé que existeixen tres co
marques —Osona, el Berguedá i Anoia—, que presenten zones d'implanta
ció diferenciada. 
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2.4.5. Implantado municipal de les altres forces parlamentáries a la cir-
cumscripció de Barcelona 

2.4.5.1. Unió del Centre i la Democracia Cristiana de Catalunya 
La mitjana de circumscripció és del 4,2 % del total d'electors i la implanta-
ció municipal es presenta en general molt. homogénia, llevat de la comarca 
d'Osona i part de la d'Anoia. 

A la resta de comarques cal destacar: 
En primer lloc, la baixa implantació ais municipis de la concentració 

barcelonina, on no supera el 5 %. 
En segon lloc, i a nivell de capitals comarcáis, a la majoria no arriba 

al 5 °/o (Barcelona, Sant Feliu, Vilanova, Manresa, Sabadell, Granollers), men-
tre que a les restants (Vilafranca, Berga i Mataró) se sitúa entre el ciñe i 
el deu per cent. 

Els municipis que superen el 10 % son de pes demográfic molt petit i 
distribuits de manera aillada (Castellbisbal, Moiá). 

A la comarca d'Osona és on treu un percentatge significatiu —12,8 %—, 
tot i que la seva implantació municipal no és homogénia, ja que mentre a 
la capital comarcal —Vic— fa la mitjana, a d'altres poblacions la supera 
amplament (Tona, Taradell). 

A la comarca d'Anoia obté el segon millor percentatge —9,3 %. A la capi
tal comarcal —Igualada— i ais municipis fronterers amb Lleida obté uns 
percentatges superiors a la mitjana, mentre que a la part sud la seva im
plantació és inferior a aquesta. 

2.4.5.2. Esquerra de Catalunya. Front Electoral Democrátic 
El percentatge global de la circumscripció —4,6 °/o— fa que el mapa muni
cipal tingui la major part deis municipis sense destacar, ja que aquell no 
arriba al 5 % del total d'electors. Cal destacar que a les següents comarques 
senceres —el Barcelonés, el Maresme, el Valles Oriental, Bages— no hi ha 
cap municipi que superi aquest percentatge. 

Els municipis on —en termes relatius— té una mes forta implantació 
se sitúen preferentment a les comarques de Garraf i l'Alt Penedés i la zona 
oest del Baix Llobregat (Vilafranca, Sant Sadurní, Sant Pere de Ribes, Cu-
belles, Sitges, Esparreguera, Martorell), juntament amb d'altres de situació 
molt mes aillada (Berga, Arenys de Munt —mes del 25 %— i Manlleu).. 

2.4.5.3. Alianza Popular-Convivencia Catalana 
La mitjana a la circumscripció és del 2,5 % del total d'electors i la seva fe
ble implantació municipal és molt homogénia, llevat d'una certa presencia a 
alguns municipis de la comarca d'Osona, del sud del Berguedá, i a l'oest de 
l'Anoia. 

A la resta de la circumscripció, en la majoria de municipis no supera el 
5 % deis vots, exceptuant petits municipis dispersos per les comarques. 
Son municipis molt petits i la seva implantació es mou entre el 5-10 % ex
ceptuant: Castellfollit, Castellnou, Rajadell, Vallgorguina, Tagamanent (10-
15 %); Cánoves (15-20 °/o); Sant Esteve de Sesrovires i Olivella (+ 20 %). 

A la comarca d'Osona és on aconsegueix una certa presencia, localitzada 
en el conjunt de municipis que envolten la capital, Vic. Els percentatges, en 
tot cas, no superen el 10 %. 

En el Berguedá supera el 5 °/o deis vots en els municipis situats al sud 
de la capital comarcal, Berga, destacant Sagas (+ 30 °/o), Viver Serrateix (15-
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20 %) i Fígols, al nord de la comarca, amb mes del 30 %. 
Finalment, a la comarca d'Anoia aconsegueix el seu millor resultat (3,6 %), 

i son els municipis de l'oest de la comarca, fronterers amb la circumscrip-
ció de Lleida, els que superen el 5 % deis vots. Destaquem Castellfollit de 
Riubregós (10-15 %). 

2.4.6. Implantado electoral ais municipis de les comarques de la circums-
cripció de Girona 

2.4.6.1. La Selva 
PSC La seva implantació no es homogénia respecte a-la mitjana comarcal 
—16,4 %—, ja que poden considerar-s'hi tres zones diferenciades: una a 
l'oest (Sant Hilari, Arbúcies) amb una implantació al voltant de la mitjana; 
una zona central, incloent la capital comarcal, Sta. Coloma, on supera la 
mitjana, i la part de la costa on els resultáis son els mes babeos de la co
marca. 
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PDC. La mitjana comarcal es del 23,7 %. La seva forga es concentra, per 
una part, ais municipis costers ñns a Sils; i per l'altra, ais muúicipis de 
Foest de la comarca que son mes a prop de la Garrotxa. En canvi, per sota 
de la mitjana es troben els municipis del centre de la comarca, incloent-hi 
la capital, Sta. Coloma de Farners. 

UCD. La seva implantació es bastant homogénia a la majoria de munici
pis, on obté uns resultáis semblants a la mitjana comarcal (entre el 10 i el 
15 %), exceptuant la part sud de la comarca on trobem alguns municipis 
que superen la mitjana (Tossa, Lloret i Caldes), i uns altres que resten per sota 
d'-aquesta, com per exemple Anglés. 

F 

2.4.6.2. Girones 
PSC. Concentració del vót.a Girona, Banyoles i ais pobles del voltant, men-
tre que a la resta de municipis la seva implantació és inferior a la mitjana. 

PDC. En aquesta comarca, la zona de máxima implantació es localitza a la 
capital, Girona, i ais municipis de l'entorn, on aconsegueix una votació sem-
blant a la mitjana comarcal (20 %). Té una votació mes feble ais municipis 
fronterers amb la Garrotxa, a alguns de Test de la comarca i a Llagostera. 

UCD. És la tercera comarca quant a implantació —15,3 °/o—; a la capital 
i ais municipis del sud de la comarca la implantació és semblant a la mitja
na, mentre que a la part nord i a Test la supera. 

2.4.6.3. Baix Empordá 
PSC. La implantació es concentra ais municipis de la costa i també a la ca
pital —La Bisbal—, mentre que a la part nord de la comarca la seva forga 
és molt mes reduida. 

PDC. Implantació forga homogénia a tota la comarca, on iguala o supera la 
mitjana comarcal (21 %) a la majoria dé municipis. 

La implantació és menor a Torroella de Montgrí, a Sant Feliu de Guíxols 
(15-20 %) i en algún municipi petit, 

2.4.6.4. Alt Empordá 
PSC La seva forga es localitza fonamentalment ais municipis mes poblats 
de la comarca, entre els quals destaquen per sobre de la mitjana: Portbou, 
Roses i TEscala. A la capital comarcal —Figueres— i a Castelló d'Empúries 
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es manté al voltant de la mitjana, mentre que a la resta de municipis de la 
comarca la seva implantació és molt feble, sobretot en els municipis de la 
part oest. 

PDC. Té una votació molt homogénia, ja que la majoria de municipis igua
len o superen la mitjana comarcal (22,6 %). A la resta de municipis, disper
sos per la comarca, té una implantació menor (15-20 %). 

UCD. És la segona quant a implantació —17,5 %—, i la seva forga es 
concentra al nord de la capital comarcal —Figueres—, mentre que a la zona 
de la costa els percentatges es mouen al voltant de la mitjana. És en aques
ta mateixa zona on es produeixen els percentatges mes baixos (Port de la 
Selva, Cadaqués i Llanca). 

2.4.6.5. La Garrotxa 
PSC. La implantació es concentra a Olot i ais municipis del centre de la 
comarca, mentre que ais restants la seva forca és baixa. 

PDC. És la comarca de Girona on obté la millor votació —28,5 °/o. No 
obstant aixó, es dibuixen dues zones d'implantació. A la part oest els muni
cipis obtenen una votació superior o igual a la mitjana, incloent-hi la capi
tal, Olot. En canvi, a l'est de la comarca, la seva implantació és inferior a 
la mitjana (10-20 %). Son els municipis fronterers amb la comarca del Gi
rones. 

2.4.6.6. Ripollés 
PSC. És la comarca de mes gran implantació relativa —28,1 %—, pero els 
seus vots es concentren ais municipis mes importants (Ripoll, Campdevánol, 
Sant Joan de les Abadesses i Camprodon), on superen la mitjana, mentre que 
a la resta de municipis la implantació és menor. 

PDC. La mitjana comarcal és del 16,1 %, a causa, sobretot, de la desigual 
implantació a nivell municipal. Així, mentre que a la capital, Ripoll, i a Cam
prodon obté una votació lleugerament per sota de la mitjana, a Ribes de 
Fresser i a Sant Joan de les Abadesses els resultats son sensiblement supe-
riors a aqueta (+ 20 %). 

UCD. La seva implantació és bastant homogénia a la majoria de municipis 
de la comarca, amb uns percentatges semblants a la mitjana comarcal (10-
15 %), si bé a Camprodon supera aquesta mitjana (15-20 %), mentre que a 
Campdevánol i a Ribes de Fresser no arriba al 10 %. 

2.4.6.7. Cerdanya gironina 
PSC. La seva implantació es bastant homogénia, pero feble, ja que no arri
ba al 10 % a tots els municipis, exceptuant la capital, Puigcerda, on es mou 
entre el 10-15 %. 

PDC. En els municipis d'aquesta part de la comarca, aconsegueix una 
votació semblant a la mitjana comarcal (16,8 %), a Puigcerda i ais municipis 
del voltant. En canvi, en els tres municipis fronterers amb la part lleidatana 
Albert empieza 
(Isóvol, Das i Grus) aconsegueix una alta votació ( + 3 0 %), semblant ais re
sultats que es produeixen en aquesta altra part de comarca, tal com veurem 
a continuació. El PDC també aconsegueix una bona votació a Tenclavament 
de Llívia ( + 25 %). 

UCD. Els seus percentatges configuren una zona de forta implantació de 
carácter homogeni, excepte a Alp. A la capital comarcal —Puigcerda— hi ha 
una implantació semblant a la mitjana —23,8 °/o. 
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2.4.7. Tipología de les comarques a la circumscripció de Girona 

2.4.7.1. Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
De la votació socialista ais municipis de les comarques gironines, es desprén 
la següent tipologia: 

a) Comarques amb implantado desigual. — Predomini ais nuclis de pobla
ció mes importants i feblesa ais petits municipis de les comarques de 
l'Alt Empordá, el Girones, i el Ripollés. Peí que fa a la Garrotxa, predo
mini d'aquest partit a la capital comarcal i ais municipis del seu entorn, 
i feblesa a la resta de la comarca. 

b) Comarques amb zones diferenciades d'implantado. — A la Selva, la seva1 

forca es concentra a la part oest i central, mentre que la seva flebesa 
es localitza ais municipis de la costa. Per contra, al Baix Empordá, la 
seva forca es concentra ais municipis de la costa, mentre que ais muni
cipis del nord de la comarca la implantació és feble. 

c) Comarques homogénies.— És a la Cerdanya, on la votació es mes homo
génia, bé que débil, ja que en la majoria de municipis no supera el 10 %. 

2.4.7.2. Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). 
La votació del PSUC, en aquesta circumscripció, es molt homogénia, bé que 
de feble implantació a la majoria deis municipis que formen les comarques 
gironines, llevat d'alguns nuclis de població importants, on aconsegueix una 
votació considerable (Blanes i Girona). També presenta una certa implantació 
en alguns municipis del litoral, pertanyent a la Selva i al Baix Empordá, i 
no és tampoc menyspreable la votació aconseguida en alguns municipis del 
Ripollés. 

2.4.7.3. Pacte Democrátic per Catalunya (PDC) 
La votació del Pacte ais municipis de les comarques gironines ens permet 
detectar la següent tipologia comarcal: 

a) Comarques homogénies. — Forta implantació arreu deis municipis que 
conformen les comarques del Baix i l'Alt Empordá. 

b) Comarques amb implantado desigual. -— Aquest és el tipus d'implanta-
ció a la comarca del Girones. Bona implantació a la capital comarcal, 
Girona, i ais municipis del seu entorn, i baixa de votació ais restants mu
nicipis de la comarca. 

c) Comarques amb zones diferendades dr implantació.—A la Garrotxa es 
dibuixen dues zones d'implantació. Una de forta, a la part oest de la co
marca, i un percentatge mes baix a la part est. El mateix tipus de dife-
renciació s'observa a les dues zones geográfiques corresponents a la part 
gironina de la comarca de la Cerdanya. 

d) Comarques amb implantado irregular. — No es poden definir uns crite-
ris gaire precisos peí que fa a la votació obtinguda a les comarques de 
la Selva i el Ripollés, degut a la heterogeneitat de la implantació. 

2.4.7.4. Unión de Centro Democrático (UCD) 
La votació del partit governamental ais municipis gironins ens permet asse-
nyalar la següent tipologia: 

a) Comarques homogénies, — Aquesta característica apareix a la Cerdanya 
4 
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gironina, amb una forta implantado a tots els municipis, i al Baix Em-
pordá i a la Garrotxa, que presenten una votació inferior. 

b) Comarques amb implantado diferenciada. — Aquesta implantado apa-
reix a les comarques de l'Alt Empordá. A l'Alt Empordá, la seva forca 
es localitza a la part nord, i té una votació mes baixa ais municipis de 
la costa. Peí que fa al Girones, la implantació és mitjana a la capital i ais 
municipis del sud, mentre que la seva forca es concentra a la part nord-
est de la comarca. 

c) Comarques amb implantació irregular. — Amb una implantació hetero-
génia arreu de la comarca, es troben els municipis de la Selva i el Ri-
pollés. 

2.4.8. Implantado municipal de les altres forces parlamentáries a la cir
cumscripció de Girona 

2.4.8.1. Unió del Centre i la Democracia Cristiana de Catalunya 
El percentatge de circumscripció és el mateix que a Barcelona —4,3 %—, 
pero la seva distribució municipal és molt homogénia ja que a prácticament 
tots els municipis no supera el 10 %, llevat deis de Perelada, Riudellots, Vi-
drá (a prop d'Osona) i Das. Cal fer esment del municipi de Viladrau que, 
pertanyent a la comarca d'Osona, s'inclou en aquesta circumscripció. La 
zona de mes feble implantació —no arriba al 5 %— es concentra ais munici
pis de l'Alt Empordá, a quasi tots els pobles de la costa, i a la major part 
del Girones. 

2.4.8.2. Esquerra de Catalunya 
És la circumscripció on obté una mes baixa implantació global *—2,5 %—, i 
per tant a nivell municipal la majoria de municipis no teñen representació. 

No obstant aixó, cal destacar que a dos capitals comarcáis —la Bisbal i 
Santa Coloma de Farners— supera el 5 % deis electors i a d'altres petits 
pobles té una votació una mica significativa (Llagostera, la Selva de Mar). 

2.4.8.3. Alianza Popular-Convivencia Catalana 
La mitjana de la circumscripció és semblant a la de Barcelona (2,5 %), i la 
seva implantació a nivell municipal es localitza únicament a la part oest 
del Ripollés i a alguns municipis de la Cerdanya. A la resta de la circums
cripció la seva escassa votació es distribueix homogéniament per totes les 
comarques, exceptuant una dotzena de municipis on supera el 5 %, entre els 
quals destaquen, Caldes de Malavella i Castelló d'Empúries, i una resta de 
municipis molt petits (el municipi de Madremanya (10-15 %). 

La seva presencia, dones, es localitza ais municipis de la Cerdanya i ais 
fronterers del Ripollés, on es mou entre el 5-10 %. Son municipis molt petits, 
llevat del de Ribes de Freser. És d'assenyalar la votació que obté a Que-
ralbs (15-20%). 

2.4.9. Implantado electoral ais municipis de les comarques de la circums-
cripdó de Lleida 

2.4.9.1. Cerdanya Lleidatana 
PDC. Obté el 25,5 % de vots. La votació és molt homogénia en els munici
pis d'aquesta part de la comarca, ja que es mou al voltant de la mitjana o 
la supera (Prullans), excepte al municipi de Lies (10-15 %). 
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UCD. A diferencia deis municipis gironins, la implantació és una mica 
mes baixa: a tres municipis el percentatge és al voltant de la mitjana 
—18,7 %— mentre que en dos altres la supera, i a l'altre és inferior. 

2.4.9.2. Alt Urgell 
PDC. Amb una mitjana comarcal del 19,2%, la implantació es localitza a 
les dues poblacions mes importants de la comarca: la capital, la Seu d'Urgell 
(21,5 %) i Oliana (25,2 %), on supera la mitjana. A la resta de municipis, la 
implantació és desigual i corresponden general, a una majoria de municipis 
molt petits. 

UCD. És la segona comarca peí que fa a implantació; a la majoria de 
municipis se sitúa al voltant de la mitjana —24,2 %—, inclosa la capital co
marcal (la Seu) i a cinc d'ells la supera. Tenim, dones, una comarca bastant 
homogénia quant a implantació municipal. 

2.4.9.3. Pallars Sobirá 
PDC. És la comarca on treu els millors resultats ja que obté el 35,6 % del 
total d'electors. A nivell municipal no baixa del 25 % de vots, per la qual 
cosa podem dir que és una comarca molt homogénia i amb una forta im
plantació. 

UCD. És la comarca amb una implantació mes baixa —12,4 %—, i a nivell 
municipal la capital comarcal —Sort— i altres petits municipis superen la 
mitjana, mentre tots els restants no arriben al 10 c/o. 

2.4.9.4. Valí d'Aran 
PDC. És la comarca amb la implantació mes feble de la circumscripció 
(10,7 %). Aquesta feble implantació és homogénia a la majoria de municipis 
de la comarca, ja que aquests es mouen al voltant de' la mitjana, així com la 
capital, Viella, si bé lleugerament per sota (8,9 %). 

UCD. És la comarca on la UCD obté els seus millors resultats, no solament a 
nivell de circumscripció, sino de tot Catalunya. El seu percentatge —39,5 %— 
es manté per sobre del 30 % a tots els municipis de la Valí. 

r 

2.4.9.5. Pallars Jussá 
PDC. La mitjana d'aquesta comarca —27,1 °/o— no la trobem a quasi cap 
municipi de la comarca, cosa que indica la forta concentració del vot a la ca
pital comarcal (Tremp) i ais pobles del sud de la comarca, mentre que a la 
resta la distribució de la implantació és mes heterogénia, amb uns resultats 
sempre inferiors a la mitjana comarcal. 

UCD. La implantació municipal és forca desigual. Mentre que a la capital 
—Tremp— i al sud de la comarca es mouen al voltant de la mitjana —17,3 %—, 
a la part est els percentatges son inferiors. Per sobre de la mitjana trobem 
pobles importants (Pont de Suert). 

r 

2.4.9.6. Solsonés 
PDC. Els resultats a nivell municipal no son homogenis respecte a la mitjana 
comarcal (24 %) . A la capital comarcal —Solsona— i a un grup de pobles dis
tribuios de manera irregular se supera aquesta mitjana, pero d'altres teñen 
una implantació inferior a aquesta. 

UCD. En aquesta comarca ens trobem amb una alta homogeneitat a nivell 
municipal ja que la majoria de municipis se sitúen al voltant de la mitjana 
—21,2 %—, excepte dos de petits (Odén i Lladurs) que no superen el 15 %. 
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2.4.9.7. Noguera 
PSC. En aquesta comarca, el PSC també té una implantació concentrada a la 
seva capital —Balaguer—, on supera la mitjana comarcal, com també ais mu
nicipis d'Albesa i Algerri, mentre que a la resta de municipis la seva implan
tació és feble, incloent-hi la segona ciutat de pes demográfic —Artesa—. 

PSUC. Obté una mitjana comarcal del 10,8 %. La seva forca es concentra 
a la zona sud-oest de la comarca, on destaquen, per sobre de la mitjana, la 
capital, Balaguer (10-15 %) i el municipi d'Ivars (20-25 %). A la resta de muni
cipis, inclosa la part nord de la comarca, la tónica general és semblant a la del 
nord de la circumscripció. 

PDC. Té una implantació molt homogénia a tota la comarca, ja que en la 
majoria supera el percentatge de la mitjana comarcal (16,8 %), i en els muni
cipis mes importants —Balaguer i Artesa— obté una votació semblant a aques
ta mitjana. 

UCD. En aquesta comarca, la capital —Balaguer— i la zona oest apareix al 
voltant o per sota de la mitjana —18 %—. A la zona est els percentatges son 
superiors a la mitjana (Artesa). 

2.4.9.8. Urgell 
PSC. La seva implantació es concentra a la capital comarcal —Tárrega— on 
supera la seva mitjana, i a Agramunt, l'altre municipi amb un important pes 
demográfic, mentre que a la resta de municipis de la comarca —en general de 
poca població— la seva implantació és inferior a la mitjana. 

PDC. La mitjana comarcal és a la vora del 20 °/o, pero a nivell municipal 
la implantació és molt variada ja que, si a la capital comarcal —Tárrega— i 
a d'altres pobles mes petits els percentatges la superen, a Agramunt i a d'al-
tres municipis els resultats es mouen al voltant de la mitjana, mentre que a 
alguns pobles petits els resultats son mes baixos. 

UCD. A la capital comarcal —Tárrega— la implantació es manté sota de la 
mitjana —15,6 %—, pero ais municipis petits del sud, compres Agramunt, es 
mou al voltant d'aquesta o bé la supera. 

2.4.9.9. Segarra 
PDC. La votació mitjana que aconsegueix en aquesta comarca (12,3 %), junt 
amb la de la Valí d'Aran, és una de les mes baixes de la circumscripció. La 
seva forca es localitza fonamentalment a la capital, Cervera, on supera la mit
jana (17,5 %), i en alguns petits municipis dispersos (Ivorra, Tora). A la resta 
té una feble implantació. 

UCD. La implantació municipal és també homogénia, ja que solament en 
dos municipis es troba per sota de la mitjana —24,2 %. 

2.4.9.10. Segriá 
PSC. La implantació socialista en aquesta comarca (15,3 %) es localitza a la 
capital comarcal i de la circumscripció, Lleida (16,4 %), juntament amb al
guns municipis del voltant (Sunyer, Soses, Alcarrás). A la resta de municipis, 
la implantació és mes baixa que la mitjana comarcal (zona nord) o semblant 
a aquesta (sud de la comarca). 

PSUC. La seva implantació es localitza a la capital, Lleida, i ais municipis del 
voltant (Aspa i Albatárrec), on supera la mitjana de la comarca (12,7 %) . A la 
resta de municipis de la comarca, té una implantació bastant semblant a la 
mitjana. 
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PDC. En aquesta comarca, la votació lleugerament per sota de la mitjana 
comarcal (16 %), a la capital, Lleida (13,5 %), queda compensada per la seva 
for$a a la majoria de municipis de la resta de la comarca, on supera el 20 % 
deis vots, exceptuant els municipis d'Alcarrás i Llardecans (10 %). 

UCD. A la capital —Lleida— i ais municipis del nord de la comarca la 
plantació es mou al voltant de la mitjana, mentre que al sud supera el 20 °/o 
deis electors. 

2.4.9.11. Les Garrigues 
PSUC. La mitjana comarcal és del 9,9 %. Té una implantado bastant hetero-
génia, ja que ais municipis del nord de la comarca aconsegueix uns resultáis 
semblants o inferiors a la mitjana, mentre que al sud és superior a aquesta. 

PDC. És la segona comarca peí que fa a implantado—=34%— i a nivell mu
nicipal es manté aquesta forta implantado a la part est (el Cogul, la Pobleta 
de la Granadella) la implantació baixa considerablement. A la capital —les Bor-
ges Blanques— i ais municipis del voltant es concentra la seva torga electoral. 

UCD. Com hem vist que succeia a la capital de l'Urgell, la d'aquesta co
marca —les Borges Blanques—, i també Arbeca, se sitúen per sota de la mit
jana —14,7 %—, mentre que a la resta deis municipis la superen. 

2.4.10. Tipología de les comarques a la circumscripció de Lleida 

2.4.10.1. Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
La implantació municipal d'aquesta coalició dona lloc a una tipologia de co
marques diferent de la que hem vist a les altres dues circumscripcions ja que 
a tota la part nord de la circumscripció la implantado socialista és molt 
feble, pero amb una gran homogeneitat de resultáis a nivell municipal. Aixó 
ens permet distingir un primer grup de comarques —el Pallars Sobirá i el 
Jussá, l'Alt Urgell, el Solsonés, la Segarra, la Valí d'Aran i la Cerdanya lleida-
tana— on la homogeneitat és compatible amb una feble implantació a tots 
els municipis. 

Hi ha un segon grup de comarques —l'Urgell, les Garrigues, la Noguera— 
on la implantació diferencia els nuclis de població mes importants de la resta 
deis municipis. 

Finalment, un tercer grup —la comarca del Segriá— comporta municipis 
amb zones diferenciades d'implantació. 

2.4.10.2. Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
En la implantació municipal d'aquest partit succeeix gairebé el mateix que 
en la deis Socialistes de Catalunya, pero amb mes intensitat. És a dir, hi ha una 
major feblesa d'implantació, i aquesta compren un nombre major de comar
ques. Podem dir que les comarques homogénies amb feble implantació son; 
el Pallars Sobirá i el Jussá, l'Alt Urgell, el Solsonés, la Segarra, la Valí d'Aran, 
l'Urgell i la Cerdanya Lleidatana. 

A una comarca —les Garrigues— la implantació és irregular mentre que 
a altres dues —el Segriá i la Noguera— la implantació diferencia els grans 
nuclis de població de la resta de municipis de la comarca. 

2.4.10.3. Pacte Democrátic per Catalunya (PDC) 
D'acord amb la diferent implantació municipal de la coalició a les diferents 
comarques, podem establir la següent tipologia: 
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a) Comarques homogénies. De les comarques amb implantació homogénia en 
trobem unes —el Pallars Sobirá, les Garrigues, i la Cerdanya lleidatana— 
en qué la homogeneitat coincideix amb una alta implantació; una altra 
—la Noguera—, amb una mitjana implantació, i una darrera —la Valí 
d'Aran—, amb una feble implantació. Totes elles, pero, com diem, teñen la 
característica comuna de l'homogeneitat a la majoría de municipis. 

b) Comarques d'implantació irregular. A tres comarques lleidatanes —el Sol-
sones, TUrgell i el Segriá— la implantació del Pacte és molt diferent ais 
diferents municipis, i no es distingeix cap criteri quant a zones dferen-
ciades o nuclis de població, per la qual cosa considerem irregular la dis-
tribució municipal. 

c) Comarques amb implantació diferenciada ais grans nuclis de població. 
A tres comarques —el Pallars Jussá, l'Alt Urgell i la Segarra— la implan
tació es deñneix establint una diferencia entre la deis grans municipis 
(sempre en termes relatius) i la de la resta deis pobles. 

2.4.10.4. Unión de Centro Democrático (UCD) 
D'acord amb la implantació municipal, podem establir tres tipus de comar
ques: 

a) Comarques amb implantado homogénia. A quatre comarques —la Valí 
d'Aran, l'Alt Urgell, la Segarra i el Solsonés— la implantació homogénia 
coincideix amb. una forta votació a la majoría de municipis, mentre que a 
una altra comarca —el Pallars Sobirá— 1'homogeneitat de la implantació 
és compatible amb una forca menor. 

b) Comarques amb zones d'implantació difer-enciada. A dues comarques 
—el Segriá i la Noguera— la implantació municipal divideix aqüestes co
marques en zones diferenciades des d'aquest punt de vista. 

c) Comarques d'implantació irregular. A la resta de les comarques —la 
Cerdanya lleidatana, el Pallars Jussá, l'Urgell i les Garrigues— la implanta
ció municipal és irregular peí que fa a la distribució geográfica. 

2.4.11. Implantado municipal de les altres forces parlamentáries a la cir-
cumscripció de Lleida 

2.4.11.1. Unió del Centre i la Democracia Cristiana de Catalunya. 
És la circumscripció on, tot i no treure cap escó, obté els seus millors resul
táis —7,3 %—. A nivell municipal, malgrat la seva homogeneitat general, po
dem considerar que els municipis situats a Test (comarques de la Segarra, el 
Solsonés i TUrgell) teñen una implantació lleugerament superior ais de la res
ta de les comarques. 

Cal destacar, en aquesta zona de mes implantació, els municipis de Tárrega, 
Artesa, Linyola, Mollerussa, i d'altres molt mes petits. 

A diferencia de les altres circumscripcions, aquesta no presenta zones 
clarament diferenciades, on la implantació no arriba al 5 %. Els municipis 
amb el percentatge mitjá mes amunt indicat, es distribueixen per totes les 
comarques. 

2.4.11.2. Esquerra de Catalunya 
De manera semblant al que succeeix amb la UCDCC, en aquesta circumscrip
ció, malgrat no treure cap escó, és on obté un millor percentatge —7,3 %—. 
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La seva implantació municipal delimita clarament dues zones. 
A la part nord de la circumscripció no arriba a la mitjana en quasi cap 

municipi (llevat d'Organyá), mentre que a la part sud la implantació és ben 
diferent. La concentrado de vots se sitúa ais municipis de la comarca de 
l'Urgell i ais fronterers amb aquests de les comarques del Segriá, la Nogue
ra i la Segarra. Cal destacar Linyola, Bellpuig, Ivars, Mollerussa, i d'altres. 

Té també un nucli important de concentració a les Borges Blanques i a al-
guns pobles del sud, on supera el 10 %. Per altra part, cal dir que a la capi
tal —Lleida— no arriba al 5 %. 

j 

2.4.11.3. Alianza Popular—Convivencia Catalana 
La mitjana de la circumscripció és lleugerament superior a les anteriors 
—4,2 %—, i la seva implantació s'estén una mica mes, si bé es concentra fo-
namentalment a les comarques de la Valí d'Aran, el Solsonés, la Segarra i. al 
sud de 1'Urgell. A la resta de la circumscripció continua mostrant una extre
mada feblesa a la majoria de municipis, on no supera el 5 %, exceptuant una 
quinzena de municipis on es mou entre el 5-10%, entre els quals destaquen 
Tremp i la Seu d'Urgell; la resta son municipis molt petits. Citarem també la 
votació de Lladorre i l'Albi (15-20 %). 

Al Solsonés aconsegueix la seva millor votació amb el 7,5 % deis vots, i 
aixó es constata grácies a una implantació bastant homogénia a la majoria 
de municipis que teñen un percentatge al voltant d'aquesta mitjana, inclosa 
la capital, Solsona. Destaca el municipi de Naves (15-20 %). 

A la comarca de la Segarra, la implantació es localitza a la capital, Cer-
vera, i a quatre municipis de la comarca, on supera el 5 % deis vots, junt. 
amb Montoliu (15-20 %) . 

A la comarca de l'Urgell té una certa forca ais municipis del sud de Tárre-
j a 

ga, on supera el 5 % a dos petits municipis (Bellcaire i Preixana), i aconse
gueix entre el 10 i el 15 % al petit nucli format pels municipis de Verdú, Gui-
merá, Nalec i Sant Martí de Riucorb. 

2.4.12. Implantado electoral ais municipis de les comarques de circumscrip
ció de Tarragona 

2.4.12.1. Conca de Barbera 
PSC. Malgrat la feblesa de la seva implantació (12,1 %), la distribució deis 
vots és homogénia. Cal destacar com a implantació superior a la mitjana, 
la de l'Espluga, mentre que a la capital comarcal —Montblanc— els resultats 
son com la mitjana. 

PSUC. Obté una mitjana comarcal d'un 11,9,%. La seva forca es concentra 
a la capital, Montblanc i ais municipis de Vilaverd i Barbera, amb percentat-
ges superiors a la mitjana. A la resta de municipis, la implantació és diversa. 
Ais del nord no arriba al 5 % i enllaca amb la feble implantació deis muni
cipis veins de la comarca d'Anoia, mentre que ais del sud de la comarca els 
resultats son semblants a la mitjana. 

PDC. Amb una mitjana comarcal semblant a la de la circumscripció (12,1 
per cent), la implantació municipal no es homogénia en relació amb aquella, 
ja que si bé a la capital comarcal —Montblanc— té uns resultats molt a la 
vora de la mitjana, en d'altres pobles la supera ámpliament (Validara, Soli-
vella, Vallfogona), mentre que a d'altres la implantació és molt baixa (Cone-
sa, Forés, Sta. Perpetua). 
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UCD. És una comarca amb desigualtats d'implantació importants, ja que a 
la capital —Montblanc— no arriba al 15 °/o —i la mitjana és el 19 %—, men-
tre que ais pobles fronterers amb Lleida supera la mitjana, i a Sta. Coloma 
es mou al voltant d'aquesta. 

2.4.12.2. Alt Camp 
PSC. Forta i homogénia implantació a quasi tots els municipis de la comar
ca (22,5 %), excepte ais municipis amb poc pes demográfic al sud de la co
marca. Supera la mitjana comarcal a la capital —Valls—, juntament amb 
pía de Cabra i Aiguamúrcia, 

PSUC. En aquesta comarca té una implantació semblant a la mitjana (10,3 
per cent) la capital, Valls, i els municipis al voltant d'aquesta, destacant el 
Rourell (mes del 20 °/o).A la resta de municipis els resultats son inferiors a la 
mitjana comarcal. 

PDC. És la comarca tarragonina on obté millors resultats (21 %). La dis-
tribució municipal no és massa homogénia, ja que a la capital comarcal 
—Valls— els resultats son una mica inferiors a la mitjana, mentre que a bona 
part deis pobles del voltant la implantació la supera i ais municipis mes allu-
nyats de la capital la implantació torna a ser inferior a aquella. 

UCD. És la comarca amb implantació mes feble per part d'aquest partit 
—11,6 %. A nivell municipal, els pobles mes propers al Tarragonés superen la 
mitjana, mentre que la capital comarcal —Valls— no arriba al 10 % i la resta 
de municipis es mou al voltant d'aquest percentatge. 

2.4.12.3. Baix Penedés 
PSC, Constitueix la tercera comarca amb mes gran implantació socialista a 
tot Catalunya (29,8 %), amb una gran homogeneitat peí que fa a implantació. 
Destaca per sobre del 30 % la capital comarcal —el Vendrell— i l'Arboc. No-
més al petit municipi de Llorenc del Penedés no arriba al 15 % deis vots. 

PSUC. És una de les comarques d'aquesta circumscripció on té una feble 
implantació, 8,3%. Per contra és la comarca on el PSC aconsegueix la ma-
jor (29,8 %). Probablement, aquesta es la rao principal d'aquest fluix resultat. 
A nivell municipal, obté uns resultats superiors a la mitjana ais municipis 
veins de la comarca de Garraf, mentre que a la resta, incloent-hi la capital, 
el Vendrell, els resultats son iguals o inferiors a la mitjana. 

PDC. Ais municipis de la costa, inclosa la capital comarcal —el Vendrell—, 
els resultats son molt semblants a la mitjana, mentre que a la resta els re
sultats son molt mes diversos. 

UCD. La majoria de municipis es mouen al voltant de la mitjana —13,7 %— 
si bé n'hi ha alguns que la superen (Calafell, Cunit). 

2.4.12.4. Tarragonés 
PSC. La implantació no és homogénia, ja que la mitjana comarcal es troba 
condicionada pels resultats de Tarragona, que podem dir que divideixen la 
comarca en dues zones: a Test de la capital la implantació és al voltant o 
superior a la mitjana, mentre que a l'oest la implantació és mes feble. 

PSUC. És la comarca d'aquesta circumscripció on el PSUC aconsegueix 
el seu millor resultat, 15,1 %. La seva forga es concentra a la capital, Tarrago
na, i ais municipis del voltant amb un percentatge igual o superior al de la 
mitjana; hi destaca Constantí (25-30 %). 

PDC. És una comarca heterogénia, ja que si ais municipis contigus a l'Alt 
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Camp els resultáis son superiors a la mitjana, a la deis municipis de la costa, 
inclosa la capital, Tarragona, obté uns resultats mes baixos. 

UCD. La mitjana comarcal —19 %— es manté a Tarragona i ais municipis 
mes importants de la comarca (Torredembarra, Altafulla, Constantí), excepte 
a Vilaseca (menys del 15 %) . A la resta, els perceiitatges es troben al voltant 
de la mitjana, o la superen. 

/ 

2.4.12.5. Baix Camp 
PSC. Implantado homogénia al voltant de la mitjana a la majoria de muni
cipis. Cal destacar la forta implantació a Vandellós. Alguns petits municipis 
no arriben a la mitjana comarcal. 

PSUC. Resultats molt heterogenis. A la part central de la comarca, els 
resultats son inferiors a la mitjana comarcal, 12,4 %. En canvi, els municipis 
periférics i a la capital, Reus, son semblants o superiors. Destaca Pratdip 
(mes del 30 °/o) i l'Albiol (mes del 25 %). 

PDC. Es dibuixen dues zones clarament diferenciades: una integrada per 
petits municipis al nord-oest de la comarca (Alforja, l'Aleixar), on els percen-
tatges superen amplament la mitjana mentre que a la capital comarcal i en 
general ais municipis de la costa son semblants a la mitjana. 

UCD. La implantació municipal a la comarca dibuixa dues zones diferen
ciades: una, que inclou la capital comarcal, Reus, i els pobles situats al nord 
d'aquesta on els percentatges son iguals o inferiors a la mitjana —14,1 %—. Una 
altra, amb els municipis de la costa (Cambrils, Vandellós), que la superen. 

2.4.12.6. Priorat 
. En aquesta comarca es dibuixen dues zones clarament diferenciades: 

una implantació superior a la mitjana a la capital comarcal —Falset— i ais 
pobles del sud de la comarca, i una d'inferior a la part nord (contigua a les 
Garrigues de Lleida), on la implantació és inferior a la mitjana. 

PSUC. Comarca totalment heterogénia, ja que en cap municipi no obté la 
mitjana de la comarca —12,9 %—, sino que en uns quants, inclosa la capital 
—Falset— se sitúen sota la mitjana i en d'altres presenten uns resultats sensi-
blement superiors a aquella. Destaquen entre aquests darrers, Marca, Porrera 
i la Figuera. 

PDC. Hi ha en aquesta comarca dues zones diverses hi com al Baix Camp, 
pero encara mes diferenciades. La part on se supera clarament la mitjana és 
contigua a la descrita anteriorment, mentre que la part oest és de molt feble 
implantació. La capital comarcal —Falset— situada al mig de la comarca, 
obté una votació semblant a la mitjana. 

UCD. La capital comarcal —Falset— i els municipis del voltant teñen una 
votació entorn de la mitjana —14,4 %—, mentre que els petits municipis del 
nord —també fronterers amb Lleida— la superen. 

2.4.12.7. Ribera d'Ebre 
PSC. La mitjana comarcal és la de la capital —Mora d'Ebre— i Aseó, mentre 
que a la resta de municipis la implantació és inferior, exceptuant Flix. 

PSUC. La mitjana comarcal és del 12,5 %. A la part nord de la comarca, 
els municipis superen lleugerament aquesta mitjana. A la part central, la 
implantació és semblant a aquesta, pero els municipis de Toest limitant amb 
la Terra Alta, inclosa la capital, Mora d'Ebre, teñen una feble votació. 

UCD. Comarca heterogénia ja que en part —contigua a la Terra Al ta—té 
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una implantació semblant al conjunt de la veguería de l'Ebre, pero a la resta 
de municipis o bé arriba a la mitjana comarcal (Flix, Ribaroja) o bé és infe
rior a aquesta (Mora la Nova). 

2.4.12.8. Terra Alta 
PSC. Baixa implantació, pero no homogénia, ja que si bé a la capital comar
cal —Gandesa— aconsegueix els millors resultats, a la resta de municipis els 
percentatges son inferiors a la mitjana. 

PSUC. Segueix la tónica deis socialistes respecte a la feblesa de la implan
tació (pero amb dos punts menys), i manté uns millors resultats a la capital 
comarcal —Gandesa—, que no a la resta, on la implantació és molt inferior 
a la mitjana comarcal.4 

PDC. Té una implantació comarcal feble (9,5 %), si bé a nivell municipal, 
aquesta es concentra a la capital comarcal, Gandesa, on supera el 15 %, i al 
petit municipi d'Arnes ( + 3 0 % ) . A la resta de municipis la implantació és 
molt feble, ja que a la majoria de municipis no supera el 10 %. 

UCD. És una comarca molt homogénia per la seva forta implantació a la 
majoria de municipis, on iguala o supera la mitjana comarcal (36,8 %). 

2.4.12.9. Baix Ebre 
PSC. Comarca amb pocs municipis, on la mitjana de la comarca apareix a 
Tortosa i a Roquetes, mentre que a la resta de municipis els resultats son 
diversos: forta implantació a Benifallet i Tivenys, i feble a la resta. 

PSUC. En aquesta comarca de la veguería de l'Ebre, la implantació, 10,5 %, 
és inferior al Montsiá, bé que la seva forca a nivell municipal és molt sem
blant, ja que es concentra ais municipis de la costa, inclós el de Tortosa, 
mentre que els municipis interiors, prop de la Terra Alta, son mes febles i 
de resultats inferiors a la mitjana. 

PDC. Té una feble implantació a la majoria de municipis amb resultats 
que es mouen al voltant de la mitjana comarcal (6,9 %) , exceptuant-ne el mu
nicipi de Xerta (+ 20 %). 

UCD. Té una votació molt homogénia per la seva forta implantació a la 
majoria de municipis les votacions del quals es mouen al voltant de la mit
jana comarcal (32,3 %). 

2.4.12.10. Montsiá 
PSC. La implantació no és homogénia; la capital comarcal —Amposta— se
gueix la mitjana comarcal, pero la supera amplament Ulldecona i és mes bai
xa a Sant Caries i Alcanar. 

PSUC. Amb el 13,4 % deis vots, és la comarca de la veguería de l'Ebre on 
obté la implantació major. A nivell municipal, es dibuixen dues parts dife-
renciades. En els municipis de la costa i a la Sénia aconsegueix uns resultats 
superiors a la mitjana, mentre que a la resta de municipis interiors no arri
ba al 5 %. 

PDC. Té una implantació molt feble a la majoria de municipis de la co
marca, ja que les votacions es mouen al voltant de la mitjana comarcal 
(6,7 %) , llevat deis municipis fronterers amb Castelló (la Sénia, Ulldecona i 
Alcanar), on no arriben al 5 %. 

UCD. Igual que a les altres dues comarques de la veguería de l'Ebre, té 
una forta implantació a la majoria de municipis, on obté una votació sem
blant a la mitjana comarcal (30,5 %). 
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2.4.13. Tipología de les comarques a la circumscripció de Tarragona 

2.4.13.1. Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
La implantado municipal d'aquesta coalició configura quatre tipus de comar
ques en relació amb la mitjana de cada una d'elles: 

a) Comarques amb implantado homogénia. Al Baix Penedés i a l'Alt Camp 
l'homogenei'tat coincideix amb una forta implantado, al Baix Camp, amb 
una de mitjana, i a la Conca de Barbera amb una de feble. 

b) Comarques amb implantado diferenciada. A dues comarques —el Priorat 
i el Tarragonés— la implantado municipal dibuixa zones diferenciades a 
l'interior d'aquestes comarques. 

c) Comarques amb implantado ais grans nuclis de poblado. A tres comar
ques tarragonines —la Terra Alta, la Ribera d 'Ebre i el Baix Ebre —la 
implantació municipal es concentra ais grans nuclis de poblado, mentre 
que a la resta de municipis els percentatges son mol-t mes baixos. 

d) Comarques amb implantació irregular. A la comarca del Montsíá la im
plantació municipal no respon a cap deis tres criteris abans esmentats, 

2.4.13.2. Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
En relació amb aquest partit, la tipologia de les comarques que resulta de la 
seva implantació municipal queda redui'da a tres tipus: 

a) Comarques amb zones d'implantació diferenciada. Al Baix Ebre i al Baix 
Penedés la implantació municipal comunista divideix aqüestes comar
ques en zones diferenciades. 

b) Comarques amb implantació ais grans nuclis de poblado. És la caracte
rística principal de la implantació del PSUC a les comarques tarragonines 
ja que a la meitat d'elles —el Tarragonés, la Conca de Barbera, l'Alt 
Camp, la Terra Alta i el Montsiá— es presenten diferencies d'implantació 
en funció de l'extensió del municipi. 

c) Comarques d'implantació irregular. A tres comarques tarragonines —e] 
Priorat, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp— la implantació municipal és 
de carácter irregular. 

2.4.13.3. Pacte Democrátic per Catalunya (PDC) 
La implantació municipal del Pacte dona lloc a quatre tipus de comarques: 

a) Comarques d'implantació homogénia. La homogeneítat d'implantació a 
tres comarques —la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Montsiá— es com
patible amb una feble implantació ais -municipis d'aquestes comarques. 

b) Comarques amb zones d'implantació diferenciada. A dues comarques —el 
Baix Camp i el Priorat— la implantació municipal és diferent i dibuixa 
dues zones diferenciades. 

c) Comarques amb implantació ais grans nuclis de poblado. A la Terra Alta 
la implantació es concentra a la capital comarcal, mentre que a l'Alt 
Camp succeeix el contrari, és a dir, a la capital comarcal la implantació 
és baixa mentre que a la resta de municipis és alta. 

d) Comarques amb implantació irregular. A la resta de les comarques tarra
gonines —el Baix Penedés, la Conca de Barbera i el Tarragonés— la im
plantació municipal és irregular. 
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2.4.13.4. Unión de Centro Democrático (UCD) 
La implantació municipal de la primera forca a la circumscripció tarrago-
nina dona lloc a tres tipus de comarques: 

a) Comarques amb implantació homogénia. Coincideix també amb una for-
ta implantació a les tres comarques de la veguería de l'Ebre —la Terra 
Alta, el Baix Ebre i el Montsiá— i a la del Tarragonés. 

b) Comarques amb zones dfimplantado diferenciada. A cinc comarques tar-
ragonines, la implantació municipal dona lloc a ¡'existencia de zones di-
ferenciades a l'interior de les comarques: la Conca de Barbera, el Prio-
rat, la Ribera d'Ebre, el Baix Camp i l'Alt Camp. 

c) Comarques d'implantado irregular. Al Baix Penedés, la implantació de1 

la UCD és de carácter irregular. 

2.4.14. Implantado municipal de les altres forces parlamentarles a la cir
cumscripció de Tarragona 

2.4.14.1. Unió del Centre i la Qemocrácia Cristiana de Catalunya 
El percentatge de la circumscripció és semblant al de les circumscripcions 
de Barcelona i Girona —4,3 %—, i a nivell municipal la implantació es loca-
litza a les comarques del Priorat i a la Conca de Barbera, on destaquen 
Sta. Coloma de Queralt, la Bisbal de Falset, Ulldemolins i d'altres municipis 
mes petits. 

Ais munici'pis de la veguería de l'Ebre i a la major part de la Ribera, la 
seva implantació és molt baixa, car no arriba mai al 5 °/o. 

2.4.14.2. Esquerra de Catalunya 
La seva implantació és semblant a la de la circumscripció de Barcelona —3,4 
per cent—, i per tant, molt poc significativa a nivell municipal, excepte en 
uns pocs municipis dispersos geográficament (El Perelló, Mora la Nova, Flix, 
Mora d'Ebre) i en un cercle format per Montblanc, Valls, els municipis del 
voltant, la part nord del Baix Camp —on destaca Prades— i tres municipis 
del Priorat. 

A la veguería de l'Ebre (llevat del Perelló) i a tota la franja de la costa, la 
implantació municipal és homogénia quant a feblesa, així com a la part fron-
terera amb Barcelona. 

2.4.14.3 Alianza Popular 
És la circumscripció on aconsegueix una millor implantació, amb el 4,6 % i 
amb una presencia a la majoria de municipis de la circumscripció, si bé es 
localitza una zona d'extremada feblesa ais municipis de les comarques del 
Baix Penedés, el Montsiá i el Baiz Ebre (excepte Tortosa i Roquetes). 

A la resta de la circumscripció es dibuixen dues zones d'impiantació. La 
primera, formada per les comarques frontereres amb Lleida (la Conca de 
Barbera, el Priorat, la Ribera i la Terra Alta), on a la majoria de municipis, 
incloses las capitals comarcáis i els pobles importants, supera el 5 % deis 
vots. La segona zona d'impiantació és un nucli integrat pels municipis del 
sud de l'Alt Camp, el nord del Tarragonés i el nord del Baix Camp. En aquests 
municipis també se supera el 5 %, i en algún la votació se sitúa entre el 10 i 
el 15 %; al Milá i a la Masó passa del 20 %. Val a assenyalar que a les tres ca
pitals comarcáis no arriba al 5 %. 
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2.4.15. Els partits i la distribució territorial del vot 

Com a conclusió d'aquesta part del treball, creiem important fer un resum 
de la implantació municipal de cada partit o coalició, destacant si és homogé-
nia a nivell de comarca, de circumscripció o de tot Catalunya o bé si respon 
a criteris de població o a zones amb predomini de petits municipis, o fins i 
tot si és clarament irregular. 

2.4.15.1. Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
A 15 comarques catalanes, la implantació municipal socialista és homogénia, 
si bé solament a quatre (el Barcelonés, Garraf, el Baix Penedés i l'Alt Camp) 
la homogeneítat coincideix amb una forta implantació, mentre que a deu 
(tota la part nord de Lleida, el Berguedá i la Conca de Barbera) la homogeneí
tat va de costat amb una feble implantació. A una comarca (el Baix Camp) 
la homogeneítat es produeix en una zona de mitjana implantació. 

A 17 comarques catalanes la implantació socialista es concentra ais grans 
nuclis de població (especialment a la circumscripció de Barcelona i a la de 
Girona). 

A 6 comarques la implantació dibuixa zones diferenciades a l'interior 
d'elles, cosa que es produeix a totes les circumscripcions, mentre que sola
ment a una comarca (el Montsiá) la implantació és de carácter irregular. 

Podríem concloure que la implantació municipal socialista es divideix 
per meitat entre comarques homogénies i presencia ais grans nuclis de pobla
ció, per bé que la forta implantació es concentra a les zones mes urbanitza-
des, com podem veure en altres parts del treball. 

2.4.15.2. Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Les 15 comarques on els comunistes obtenen uns resultáis homogenis a ni
vell municipal son zones de feble implantació, concentrades a totes les comar
ques gironines i a vuit de Ueidatanes. 

En un segon gran grup de comarques la implantació té lloc ais grans nu
clis de població. Son tretze comarques que pertanyen fonamentalment a la 
circumscripció de Barcelona i a la de Tarragona, juntament amb el Segriá 
i la Noguera. 

A vuit comarques la implantació del PSUC és irregular. Es distribueixen 
també a les circumscripcions de Barcelona i de Tarragona, i a les Garrigues 
de Lleida 

Finalment, a tres comarques, la implantació municipal s'estableix en zo
nes diferenciades. 

Podríem concloure que la implantació comunista apareix fonamentalment 
ais nuclis de població pertanyents majoritáriament a les circumscripcions de 
Barcelona i de Tarragona. 

+ 

2.4.15.3. Pacte Democrátic per Catalunya (PDC) 
La implantació municipal d'aquesta coalició a 15 comarques és homogénia. 
A set d'elles l'homogeneitat coincideix amb una forta implantació (a tres de 
Ueidatanes, dos de gironines i dues de barcelonines). A d'altres set comarques 
coincideix amb una de feble (a tres de tarragonines, tres de barcelonines i a 
la Valí d'Aran). A la Noguera, l'homogeneítat coincideix amb una de mitjana. 

A deu comarques, distribuídes a totes les circumscripcions, la implanta
ció municipal és irregular. 
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A sis comarques la implantado estableix zones diferenciades, i a sis mes 
es concentra ais grans nuclis de població (especialment a la circumscripció 
de Lleida), mentre que a dos comarques (el Valles Occidental i l'Alt Camp) 
la implantado es concentra ais petits nuclis de població. 

Aquesta distribució territorial tan variada confirma el que hem dit a d'al-
tres indrets d'aquest treball sobre el diferent paper polític jugat per aquesta 
coalició a les diferents circumscripcions. Aquest fet li atorga una tipologia 
desigual a les comarques. 

2.4.15.4. Unión de Centro Democrático (UCD) 
És la coalició que té una implantado municipal mes homogénia: son 20 les 
comarques incloses en aquest grup, de les quals nou coincideixen amb una 
forta implantació (quatre a Lleida i quatre a Tarragona), mentre que la resta 
coincideix amb una implantació semblant a la mitjana de cda circums
cripció. 

A dotze comrques la implantació municipal estableix zones diferenciades 
(concentrades a la circumscripció de Tarragona) i a set comarques la seva 
implantació és irregular (especialment a la circumscripció de Lleida). 

Podríem concloure que aquesta coalició és la que presenta a nivell mu
nicipal uns resultats mes homogenis, cosa que confirma també les aprecia-
cions que sobre el carácter de l'electorat de l'UCD hem expressat a d'altres 
indrets d'aquest treball. 

3. ANALISI ESTADÍSTICA DEL COMPORTAMENT ELECTORAL A 
CATALUNYA 

Rosa Virós 

3.1. Breu introducció metodológica 

Després de l'análisi geográfica del vot en els municipis de Catalunya, hem 
aplicat algunes técniques d'análisi multivariant que ens han semblant adients 
per tal desbrinar els factors polítics i socioeconómics que han incidit en el 
comportament electoral deis municipis catalans a les eleccions legislatives 
del 15 de juny de 1977. Abans de comentar l'exposició del nostre treball hem 
de fer uns aclariments que en facilitaran sense cap dubte la lectura. 

3.1J. Métode emprat en Vestudi 

El métode que utilitzarem en aquesta análisi será l'ecológic, car és el que 
ens sembla mes adequat per al nostre objectiu últim, consistent a veure el 
grau d'influéncia que teñen les variables socioeconómiques sobre el comporta
ment electoral deis municipis catalans a les eleccions democrátiques del 1977. 

El fet de no comptar amb el resultat de cap enquesta sobre una mostra 
representativa de la població fa que escapi al nostre estudi les motivacions 
personáis de l'opció electoral. Així, dones, haurem de teñir cura, en exposar 
els resultats, de no caure en cap fallada ecológica18, és a dir, de no inferir 

18. W. S. ROBINSON, Ecological correlation and the behavior of individuáis. Ame
rican Sociological Review. Vol. XV, 1950. 

L. GOODMAN, Some alternative to ecological correlations, American Sociological 
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cap conclusió relativa ais individus, de les relacions entre variables ecoló-
giques. 

Si a nivell ecologic trobem que a la circumscripció electoral de Barcelona 
hi ha una correlació forca significativa entre el percentatge de treballadors 
i el vot a Tesquerra, no podem treure d'aixó la conclusió que el treballadors 
voten l'esquerra, sino que, Tesquerra acostuma a fer bons resultats en con
textos amb fort predomini de treballadors. 

El métode ecologic ens aporta resultats válids si Tobjecte de l'estudi és 
l'análisi del comportament electoral de zones electorals, sempre i quan cre-
guem que son unitats significatives per a l'análisi política. Es tracta dob-
servar que el comportament de la zona no és senzillament la resultant de 
la suma aritmética deis individus, sino el que deriva de Vefecte estructural 
que pot teñir l'especial combinació de variables en les diferents unitats 
d'análisi. 

La sociología electoral anglesa ha revelat basant-se en dades ecológiques, 
i ha confirmat mitjancant sondeigs, l'existéncia d'un «efecte ambient» que 
fa que en els districtes electorals amb predomini obrer molts electors de 
la classe mitjana tendeixin a votar el Parti t Laborista mentre que en ¿Tai-
tres on hi ha una sólida implantació burgesa molts treballadors voten el 
parti t Conservador. Precisament aquest métode d'análisi que emprem s'ano-
mena «ecologic» perqué intenta detectar la influencia que sobre el compor
tament electoral teñen aquests «efectes de Vambient». 

Per altra banda és ben cert que és difícil d ' interpretar correctament el 
comportament electoral de grups o unitats territorials sense teñir dades sobre 
les motivacions de tipus social, económic, cultural i psicológic que actúen 
sobre els individus que componen el grup o la unitat territorial. 

La informació óptima de qué podría disposar l'investigador serien els re
sultats d'unes enquestes fiables per tal de poder integrar els resultats de 
l'análisi ecológica i e l .de les motivacions individuáis. 

Cal teñir present que el coneixement de les diferents «estructures» socio-
económiques i electorals situades en l'espai ens pot fornir indicacions molt 
interessants a l'hora de dissenyar mostres per a futures enquestes individuáis. 

3.1.2 Unitats territorials d'análisi 

Hem fet el tractament estadístic a dos nivells d'agregació territorial: les 
comarques i els munlcipis. En l'análisi comarcal, les unitats estudiades son 
les 38 comarques establertes per la Generalitat l'any 1936, i en l'análisi per 
municipis els que té Catalunya segons el Padró d'Habitants del 1975.19 

Les dades del nostre arxiu son per a la totalitat del municipL No hem 
utilitzat, dones, resultats electorals per secció censal ja que la informació 

Review. Vol. XII, 1953. —A. RANNEY, The utilily and limitations of aggregate data 
in the study of electoral beravior, Essays of behavioral study of Politics, edició a 
cura d'A. Ranney, University of Illinois Press, 1962. H. R. A. ALKER, Jr., Mathema-
tics and Politics, New York, Me. Míllan Press Co., 1965. 

Vegeu A CAPECCHI i altres: // comportament o elettorale in Italia (Apéndix 
metodológic). Bologna, II Mulino, 1968, i MICHAEL T. HANNAN, Problems of aggre-

R. BOUDON, L'analyse mathematique des faits sociaux, París Plon, 1967. 
gation, a EL M. BLALOCK, Ed., Causal models in the social sciences, Aldine-Atherton, 
Chicago, 1971. 

19. Per no disposar de resultats fiables hem suprimit de la nostra análisi esta
dística els municipis d'Oliola —Lleida— i Aliara deis Ports —Taragona. 
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disponible sobre dades demografiques i socioeconómiques només existeix 
per municipis. Aquest fet té una transcendencia bastant important perqué 
la previsible homogeneitat estructural de les seccions censáis —sobretot a 
les ciutats grans— enfortiria possiblement els coeficients de correlació entre 
estructura socioeconómica i comportament electoral2? 

El fet que Catalunya fos dividida a efectes electorals en quatre circumscrip-
cions electorals corresponents a les quatre «províncies» catalanes, en les quals 
la confrontació electoral tenia Uoc entre candidatures diferents, ens ha forgat 
a fer un estudi especial per a cadascuna d'elles, si bé en una primera análisi 
que várem realitzar per comarques, várem estudiar alhora la totalitat de Ca-
talunva2 1 

Per a interpretar els coeficients de correlació és molt important no oblidar 
el nombre d'unitats d'análisi i valorar-ne correctament el nivell de signifi-
cacio . 

Una altra cosa important a teñir en compte és que en l'análisi ecológica 
tots els municipis teñen la mateixa importancia sigui quin sigui el seu pes 
específic quant a població —així la ciutat de Barcelona «pesaría» igual que 
qualsevol municipi de menys de 1.000 habitants—. Ja que és ineludible trans
formar les dades absolutes en percentatges, queda pendent trobar una téc
nica adient d'avaluació que permeti teñir en compte la magnitud —el cens 
electoral— del municipi. De moment, una solució seria agregar els pobles 
petits —sempre que tinguessin característiques semblants— per tal de reduir 
la diferencia de dimensions entre les unitats d'análisi2? Aquesta estrategia 
reduiria a la vegada el nivell d'error que per a les unitats petites teñen les 
dades obtingudes a part ir de mostres de població. 

Avancant una conclusió del nostre estudi, podríem dir que semblen mes 
funcionáis des del punt de vista de l'análisi ecológica dos nivells d'agregació 
territorial: o bé la secció censal o bé una unitat intermedia entre el municipi 
i la comarca que permetria equilibrar la població de les unitats d'análisi 
mantenint aíllades les grans ciutats i els caps de comarca. 

3.1.3. Variables emprades en Vestudi 

En el nostre estudi emprem dos grans blocs de variables: les electorals i les 
socioeconómiques24. 

Quant a les variables electorals, hem introduít tots els resultats obtinguts 
a cada municipi tant per al Congrés com al Senat, i també el percentatge 
d'abstenció. 

Quant a les variables demografiques i socioeconómiques, podem distin-

20. En aquest sentit és interessant de comparar les correlacions obtingudes 
per la ciutat de Barcelona —secció censal— i per les 4 circumscripcions catalanes 
—municipis. 

21. Vegeu, ROSA VlRÓs, Alguns factors i variables que han incidit en el compor
tament electoral de les comarques de Catalunya el 15 de juny de 1977, Estudis 
Electorals, n.° 1, Barcelona, 1978. 

22. Per a un nivell de confianga de 0,05, els coeficients de correlació serán sig-
nificatius per Barcelona (308) a partir de r = 0,11, per a Girona i Lleida (228 i 
220) a partir de r = 0,13 Per a Tarragona (177), r = 0,15, i per a les comarques de 
Catalunya (38) r = 0,32. 

23. Vegeu MONTSERRAT TERRADAS, Les eleccions del 15 de juny a les comarques 
gironines. CoHegi Universitari de Girona, 1978. L'autora crea 50 unitats territorials 
a partir deis 221 municipis de Girona. 

24. Vegeu la relació de les fonts i les variables emprades a l'apéndix A. 
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guir les que fan referencia a la geografía —extensió del municipis—; a la 
poblado —densitat per Km.2, Cens de població del 1970, Padró d'habitants 
del 1975, índex de creixement 1960-70, índex de creixement 70-75, percentatge 
de població immigrada—; i a Vestructura socioeconómica —distribució pro-
fessional de la població activa25, índex de comerg, Empreses i treballadors 
per sectors d'activitats dividits segons el volum de l'empresa, índex de práctica 
dominical, extensió de les explotacions agráries, régim de tinenca de la 
térra—. 

El fet d'haver de recollir informado per a tots els 934 municipis de Ca
talunya ens ha impedit la inclusió d'altres dades per a les quals la informació 
disponible no és exhaustiva. Trobem a faltar en el nostre estudi dades politi
ques sobre la implantado deis partits —locáis, militants—, sobre la campanya 
electoral —localització i nombre de mítings, difusió de pósters i propaganda 
escrita—; dades históriques sobre la tradició de vot deis municipis, 1900-1936; 
dades geográfiques sobre comunicacions i grau d'accessibilitat; dades cultu
ráis sobre analfabetisme, nivell d'estudis, difusió de diaris i revistes; dades 
socioeconómiques sobre nivell de renda, grau de cobertura de servéis públícs, 
habitatges, etc. 

A l'hora de valorar els resultats de la nostra análisi, hem de teñir en 
compte no solament les dades no incloses per manca d'informació sino 
també les limitacions de les que hem emprat, que no sempre son tan rigoroses 
i fidedignes com desitjaríem. 

Quant a les dades sobre immigració i estructura sócioprofessional, proce-
deixen d'una mostra sobre el cens del 1970. En la nota preliminar de la 
publicació deis resultats s'especifica que per ais municipis superiors a 5.000 
habitants les desviacions comprovades son sempre inferiors al 1 %. Entre 
2.001 i 5.000 habitants el 96% de les observacions registrades mostren des
viacions inferiors al 10%. Per al grup de 1.000 a 2.000 habitants, en el 92% 
deis municipis trobem desviacions de fins un 10%. Un 40% de municipis amb 
menys de 1.000 habitants mostren desviacions superiors al 10% i, en conse-
qüéncia, és aconsellable que en els treballs de microsociologia que pretenguin 
anar mes enllá de correlacions generáis; s'agrupin els municipis en unitats 
territorials mes grans per tal de reduir el nivell d'error. 

Una altra limitació de les nostres dades que cal esmentar és que la ma
joria fan referencia al període 1970-1975 ja que quan várem aplegar l'arxiu 
base, no s'havien publicat els resultats de J'explotació del padró d'habitants 
del 1975. 

Cal, dones, no oblidar mai que les nostres dades sobre estructura material 
de riquesa i cultura no son en absolut exhaustives i que la limitació deis 
resultats obtinguts será imputable en bona part no a les técniques emprades 
sino a la pobresa deis indicadors utilitzats. 

Cal dir també que hem transformat totes les variables en percentatges, 
perqué basar l'análisi en xifres absolutes té l'inconvenient que els municipis 
amb un fort pes demográfic sufocarien per dir-ho així els mes petits. Utilitzar 
les variables sense transformar-Íes faria que el volum del municipi absorbís 

25. Cal teñir present que quan basem els nostres cálculs en la divisió profes-
sional de la població activa, no hi incloem els jubilats ni la majoria de dones que 
figuren en el cens com a població no activa. Sobre la transcendencia que pot teñir 
la subvaloració de la població obrera en relació amb la població activa, vegeu MAT-
TEI DOGAN, Les clivages politiques de la classe ouvriére, a LÉo HAMON, ed., Les nou-
veaux comportements politiques de la classe ouvriére, P.Ü.F., París, 1962, pagines 
104-108. 
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una par t important de la variabilitat del comportament electoral, distorsio-
nant els resultats de l'análisi 2f 

3.1 A. Técniques d'analisi27 

1. Hem utilitzat l'análisi de correlacións per tal de determinar el grau d'asso-
ciació entre les diverses candidatures entre si i també entre aqüestes i les 
variables socioeconómiques i demográfiques. Utilitzem el coeficient de corre-
lació lineal part int de la hipótesi que les variables transformades en perceu-
tatges teñen una corba de distribució aproximadament normal 2 8 . Recordem 
que el coeficient de correlació de Pearson mesura la dependencia lineal entre 
dues variables observades en cada unitat d'analisi i té un valor que va de 
0 a ¿ 1 segons que la relació entre elles sigui directa o inversament pro
porcional. 

2. A part i r de la matriu de correlacions hem realitzat una análisi factorial 
—métode del factor principal— mitjangant el qual intentem t robar un model 
explicatiu del comportament electoral part int de la base que cada variable 
aleatoria observada —percentatge de vots obthigut per cada candidatura— 
es determina, per una combinació de factors comuns no observables direc-
tament —marxisme-conservadorisme, centralisme-autonomisme—, etc., mes 
uns factors únics o unicitats que son propis de cada part i t o candidatura. 

Una qüestió important que ens várem plantejar era l 'oportunitat o no 
d' introduir en una sola análisi variables electorals i socioeconómiques2 9 . El 
fet que les correlacions entre estructura material i comportament electoral 
fós relativament feble —excepte potser a la circumscripció de Barcelona—, 
ens va inclinar a analitzar per separat ambdós blocs de variables per tal de 
no distorsionar els resultats i facilitar la in te rpre tado acurada deis factors30 , 

La represen tado gráfica de la s i tuado deis part i ts respecte ais factors o 
eixos principáis ens proporcionará unes imatges forga interessants sobre l'es-
t ructura de les candidatures dintre de cada circumscripció electoral. 

A l'hora de la interpretació cal teñir present que la situado del part i ts 
respecte ais eixos, i la distancia que resulti haver-hi entre ells no és el fruit 
d'una valoració de la seva ideologia sino el resultat objectiu de l 'estructura 
de vot a tots els municipis de la circumscripció. 

26. En aquest error cau al nostre entendre Ruiz OLABUENAGA en el seu interes-
sant estudi, Geografía político-electoral de Guipúzcoa, Instituto Geográfico Vasco 
«Andrés de Urdaneta», San Sebastián, 1978. 

27. Vegeu HUBERT M. BLALOCK, Social Statistics, segona edició, MacGraw-Hill, 
1960, caps. 17 i 18 i CARLES M. CUADRAS i JOSEP M. OLLER, Métodes de representado 
de dadas i altres técniques d'analisi aplicades a les ciéncies socials, en aquesta ma-
teixa revista. 

28. De vegades, la correlació entre dues variables no correspon a una funció 
lineal, sino a una funció logarítmica o semilogarítmica. M. Terrades, en el llibre 
ja esmentat, empra les tres funcions i utilitza en cada cas aquella que maximitza 
la correlació. 

29. En el cas de l'análisi de la ciutat de Barcelona a nivell de secció censal i 
de Catalunya per comarques, en haver-hi relacions mes fortes entre l'estructura ma
terial i el comportament electoral, ha estat possible incloure totes les variables 
en una sola análisi amb una distorsió mínima. 

30. Vegeu CARL GUNNAR JANSON, Some problems of ecológica! Factor Analysis, 
a Social Ecology, de MATTEI DOGGAN i STTEIN ROKKAN, eds. The MIT Press, Cam
bridge, 1969 i CARLES M. CUADRAS, Métodos de Análisis Factorial. Publicaciones del 
Laboratorio de Cálculo de la Universidad de Barcelona, n.° 7, 1974. 
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3. Definits els factors comuns electoráls, els hem correlacionat amb les va
riables estructuráis socioeconómiques per tal de veure fins a quin punt teñen 
un grau significatiu d'interdependéncia. 

i 

4. Després de conéixer quines variables socioeconómiques es relacionen amb 
el comportament electoral, ens hem proposat, en darrer terme, centrar la 
nostra atenció en Vanálisi de regressió i esbrinar fins a quin punt és possible 
determinar el valor exacte deis vots obtinguts per les diferents candidatures 
a part i r d'una combinació lineal de variables demográfiques i socioeconó
miques3 1 . 

Detectades quines son les variables a partir de les quals podem determinar 
com mes ajustadamente millor els resultats obtinguts per les quatre candida-/ 
tures mes importants dintre de cada circumscripció, hi hem afégit la variable 
tradició de vot —% de vots obtinguts peí Front d'Esquerres l'any 1936— 
cercant de millorar l'ajust de la variable dependent. 

Vanálisi deis residus de la regressió múltiple ens indica per a quins muni-
cípis la determinació del vot a cada partit o coalició és mes ajustada, i aixó 
ens perme.t delimitar zones geográfiques homogénies on Testructura socio
económica sembla determinar en una part important el vot i d'altres on els 
condícionaments de l 'estructura económica semblen teñir una influencia molt 
feble sobre el comportament electoral 3'2. Aixó ens obre una línia nova d'inves-
tigació per tal d'intentar determinar aquest rerafons constituit per una serie 
d'elements histories i culturáis que caldria detectar i quantificar fins on sigui 
possible. 

Com a conclusió d'aquestes breus notes metodológiques, podríem dir que les 
técniques estadístiques emprades han resultat adients per tal de determinar 
unes estructures relacionáis entre les candidatures, i detectar la incidencia 
mes o menys important del context sócioeconómic en el comportament elec
toral. Tanmateix no hem d'oblidar, a l'hora de valorar els resultats d'aquesta 
análisi, que aqüestes técniques ocupen un lloc concret en la investigació i que, 
tot i fornir-nos unes eines molt útils per a determinar els elements significa-
tius i la manera com aquests elements es relacionen, no ens proporcionen per 
elles mateixes una explicado global d'un fenomen tant complex com és el 
comportament húmá —del qual el comportament electoral és tot just una 
parcella— pero poden certament ser una ajuda inestimable per a comprovar 
hipótesis i per a proporcionar-nos nous elements de reflexió.33 

r 

3.2. Estructura del vot y distancia entre els electorats: análisi factorial de les 
variables electoráls 

Per tal d'assolir una aproximado al grau de compatibilitat o incompatibilitat 
entre candidatures en les diverses unitats d'análisi i obtenir una representa
d o gráfica de l 'estructura relacional de les diverses candidatures dintre de 

31. Vegeu MORDECAI EZEQUIEL y KARL A. Fox, Methods of correlation and re-
gression analysis, capítols 10 i 11, 3.a edició, John Wiley and sons, New York, 1959. 

32. Vegeu en aquesta mateixa revista, J. FUSTE i X. VILALTA, Els resultats 
del 15 de juny de 1911 a les comarques del Valles i el Maresme. 

33. Sobre els límits de Texplicació causal en les ciéncies socials, vegeu el llibre 
ja esmentat £le H. M. BLALOCK, ed., Causal Models in the social sciences, introdúc
elo a la 1.a part. 
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cada circumscripció, ens procurarem primer la matr iu de correlacions de 
les variables electorals entre elles i després, i a part i r d'aquesta, els princi
páis factors electorals que incideixen en l 'estructura del vot deis municipis. 

En comentar la matriu de correlacions, examinarem en primer lloc, l'as-
sociació de les candidatures conservadores entre elles; en segon lloc, la del 
Pacte Democrátic per Catalunya amb les candidatures conservadores, per una 
banda, i amb les d'esquerra, per l'altra; a continuació, la d'aquestes darreres 
entre elles i, finalment, l'associació de les candidatures conservadores amb 
les d'esquerra. 

En YAnálisi Factorial definirem, primer, els factors principáis, per passar, 
després, a comentar la situació de les candidatures mes importants respecte 
a aquests. Seguirem el mateix ordre de l'exposició per a totes les circums-
cripcions electorals. 

3.2A. Circumscripció electoral de Barcelona 

A la circumscripció electoral de Barcelona es presentaren 18 candidatures al 
Congrés i 20 candidats al Senat, deis quals dos ho feien com a independents 
(Tarragona i Xirinacs)3 4 . 

3.2.1.1. Análisi de correlacions de les diverses candidatures entre elles 

1. Correlació entre les candidatures conservadores i entre aqüestes i llurs 
candidats a senadors. Si examinem la matriu de correlacions35 veiem que 
l'AP no té cap mena de correlació amb la UCD-CC i la UCD, i es troba forta-
ment associada amb els propis candidats al Senat. La UCD-CC no es correla
ciona tampoc amb la UCD. El suport deis votants de la UCD-CC a la candi1 

datura «Democracia i Catalunya» per al Senat, que compartia amb el PDC, 
sembla qüestionable i bastant desigual per ais tres candidats. Així, mentre 
que la correlació és fable amb Viadiu i Pi i Sunyer, és mes forta amb Coll i 
Alentorn (0,62), membre del Consell directiu de la Unió Democrática de 
Catalunya. 

Enfront de les correlacions d'aquesta candidatura amb els candidats al 
Senat de «Democracia i Catalunya» podríem pensar en un primer mo-
ment que els votants de la UCD-CC van combinar en la papereta del Senat 
noms de diverses candidatures. Hauria estat una decisió motivada en primer 
lloc per la personalitat del candidats, si bé cal remarcar que tots ells eren 
d'una tendencia política conservadora. 

Així trobem una associació d'aquesta candidatura amb Saltor, de la Lliga 
(0,45), amb l'independent Tarragona (0,41) i amb Balcells de l'AP (0,20). De 
totes maneres, a l'hora de valorar la feble correlació de la UCD-CC amb els 
candidats ais quals donava suport per al Senat, hem de teñir present que el fet 
que a la circumscripció de Barcelona no hi hagi cap correlació entre la UCD-CC 
i el PDC —que fins i tot semblen opcions alternatives en alguns municipis—, 
pot explicar per ell mateix aquesta manca d'associació significativa. Cal, dones, 
valorar prudentment la major o menor disciplina de vot per a l Senat deis 
votants de la UCD-CC. 

34. Vegeu en TApéndix A, Llista de candidatures al Congrés i de Candidats 
a Senador. 

35. Vegeu en l'Apéndix B, quadre 9, Matriu de correlacions de les Variables 
Electorals. 
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La UCD, que és l'opció conservadora votada maj oritáriament a la circums-
cripció de Barcelona, es correlaciona fortament amb els seus propis candidats 
a senador (amb Torroja 0,82) i d'una manera feble amb el candidat inde-
pendent Tarragona (0,20). 

Quant a les candidatures minoritáries, la Lliga s'associa amb els Prove-
ristes (0,27), la DSCC (0,24) i l'ASD (0,37). És amb el candidat independen! 
Tarragona que la Lliga té una associació mes significativa (0,28) en detriment 
deis seus propis candidats. 

La DSCC també es correlaciona amb la UCD-CC (0,22) i amb la RSC (0,40). 
Quant al Senat, la seva máxima correlació és amb Tarragona (0,23). 

La RSC, a mes a mes de la seva correalció ja esmentada amb la DSCC, 
mostra una associació positiva amb TAlianza Nacional 18 de Julio (0,26) i amb 
Tarragona (0,28). 

L'ASD es correlaciona positivament amb Proverístes i amb la Lliga, sense 
associació positiva amb cap candidat al Senat. La AN 18 de Julio només es 
correlaciona amb un deis seus propis candidats al Senat, Moreno (0,43), men-
tre que els altres dos (Montero i Salvador) no sembla que hagin assolit la 
confianca deis seus votants per al Congrés. 

F. E. Auténtica només s'associa al candidat al Senat de AN 18 de Julio, 
Salvador. 

2. Relució del Pacte Democrátic per Catalunya amb els candidats al Senat 
per «Democracia i Catalunya» i amb les candidatures conservadores. — No 
trobem cap associació significativa entre el Pacte i les candidatures conserva
dores, excepte una certa tendencia a una correlació positiva amb la UCD-CC 
pero gairebé no significativa. Quant al Senat, no és pas homogénia la seva 
relació amb els tres candidats de «Democracia i Catalunya», candidatura que, 
teóricament, sustentaven junt amb la UCD-CC. Els coeficients de correlació son 
de 0,59 amb Viadiu, 0,66 amb Coll i Alentorn i 0,71 amb Pi i Sunyer, persona 
mes afí a Convergencia Democrática, el partit majoritari dintre de la candi
datura del Pacte. Cal remarcar que hi ha un vot per al Congrés favorable al 
Pacte que sembla no votar en bloc la candidatura de «Democracia i Catalu
nya» i que deriva cap ais dos candidats independents per al Senat, Tarrago
na (0,31) i Xirinacs (0,57) 

3. Relació entre el Pacte Democrátic per Catalunya i les candidatures d'Es-
querra. — El Pacte té una correlació negativa amb el PSUC (—0,34), el PSC-
PSOE (— 0,40) i els candidats de TEntesa deis Catalans sobretot amb Candel 
(—0,41), candidat independent próxim al PSUC. 

També té una tendencia negativa la seva associació amb TEsquerra de 
Catalunya, encara que molt mes feble (—0,13) que no la que té amb les can
didatures majoritáries d'esquerra. 

•i • 

4. Correlació entre les candidatures d'esquerra i entre aqüestes i llurs candi
dats a senador. — A la circumscripció de Barcelona no hi ha correlació entre 
el PSUC i l'EC; en canvi sí que n'hi ha amb el PSC-PSGE (0,47) i amb els can
didats al Senat de VEntesa (0,83 amb Candel i Cirici i 0,79 amb Benet). Prác-
ticament la mateixa correlació es produeix entre els socialistes i els candidats 
de l'Entesa. El FUT, el CUPS, el CTB i el PSPC no teñen cap relació amb les 
candidatures majoritáries d'esquerra ni amb els candidats al Senat de YEntesa. 
Contráriament trobem una correlació entre aqüestes candidatures minoritá
ries i alguns candidats al Senat i algunes candidatures de caire conservador, 

w 
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pero hem d'interpretar acuradament aquesta associació que no neix tant del 
fet que hi hagi un vot real d'aquestes candidatures d'esquerra ais candidats 
al Senat de dreta com de la coincidencia de totes les candidatures minoritá-
ries, tant de dreta com d'esquerra en uns determinats contextos on es pre
sentaría una atípica dipersió del vot entre totes elles. 

5. Relució entre les candidatures esquerranes i les conservadores. — El 
PSUC té una clara correlació negativa amb la UCD-CC (—0,44), i també amb 
la DSCC (—0,27), l'AP (—0,27), i la UCD (—0,22). També s'associa negativa-
ment amb els candidats al Senat de l'AP (—0,42 amb Balcells), de «Democra
cia i Catalunya» (—46 amb Coll i Alentorn), de la Lliga (—0,21 amb Roldan), 
i també amb els independents Tarragona (—0,51)) i Xirinacs (—0,34). Recor-
dem que la tendencia d'associació negativa que té el PSUC amb la dreta es 
manté respecte al PDC, candidatura que es presenta com a centrista. 

La candidatura «Socialistes de Catalunya» segueix la mateixa tónica que 
el PSUC quant a les relacions de signe negatiu amb les candidatures conser
vadores sobretot amb la UCD-CC (—0,49), la DSCC (—0,32) i la RSC (—0,23). 
També és negativa amb la UCD (—0,21), l'ASD (—0,20) i la Lliga (—0,20) i per 
descomptat i amb mes intensitat amb les candidatures per el Senat de l'AP 
(— 0,39 amb Balcells) amb «Democracia i Catalunya» (— 0,49 amb Coll i Alen
torn), amb la Lliga (—0,24 amb Saltor) i amb els candidats independents Tar
ragona (—0,50) i Xirinacs (—0,28). 

L'EC no té correlacions significatives amb les candidatures de dreta, si bé 
la tendencia associativa en general és negativa excepte una lleugera de signe 
positiu amb l'independent Xirinacs (0,20). 

6 Relació entre Vabstenció i les altres candidatures. — Hi ha una correlació 
negativa entre l'abstenció i els partits o candidatures majoritáries dintre de 
la circumscripció, és a dir amb el PSC-PSOE (—0,36), amb el PDC (—0,28) i 
amb el PSUC (— 0,26) i positiva si bé no significativa amb l'AP i els seus can
didats a senador. 

3.2.1.2. Principáis factors polítics que incideixen en el comportament electoral 

Considerem només els quatre primers factors que expliquen al voltant del 
50 % de la varianca total (vegeu quadre n.° 1). 

Factor Esquerra — Centre Nacionalista 

El Factor I está correlacionat positivament amb el PSC-PSOE, el PSUC i els 
candidats al Senat de l'Entesa deis Catalans i negativament amb el 
PDC, la UCD-CC i els candidats al Senat de Democracia i Catalunya i tam
bé amb Tarragona i Xirinacs —candidats independents. 

Si examinem el gráfic 1, en el qual representem les saturacions de les 
candidatures mes importants respecte ais factors principáis, veiem clarament 
que respecte al Factor I, la máxima incompatibilitat territorial es presenta en
tre el PDC i el PSC-PSOE, la qual cosa indica que i ha minucipís amb ciar 
predomini d'una o altra candidatura. La proximitat del PDC i la UCD-CC per 
una banda i del PSC-PSOE i el PSUC per l'altra ens indica quina és la má
xima competencia en ambdós tipus de contextos. És a dir, el PDC i la UCD-CC 
es disputarien l'electorat en zones mes conservadores i tradicionals, i socia
listes i comunistes ho farien en aquelles on predomina l'esquerra. El PDC 
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QUADRE 1. Circumscrípció de Barcelona. Análísi factorial (métode del factor principal). 
Saturacions de les variables electorals mes importants respecte ais factors 
principáis * 

/ 

Valors propis 
% Varianga explicada per cada factor 
% Acumulat de la varianca total 

7,63768 
19 
19 

3,90236 
10 
29 

3,54595 
9 

38 

3,35568 
9 

47 

Reproducció parcial de la matriu factorial després d'una rotació varimax 

FACTOR 

Candel (Entesa) 
Cirici (Entesa) 
Benet (Entesa) 
PSC-PSOE 
PSUC 
Coll (Dem. i Cat.) 
Pi Sunyer (Dem. i 
PDC 

I 

Cat.) 

Viadiu (Dem. i Cat.) 
UCDCC 
Tarragona (indep.) 
Xirinacs (indep.) 

FACTOR 

Bobés (AP) 
AP 
Balcells (AP) 
Roger (AP) 
Abstenció 
Benet (Entesa) 
Cirici (Entesa) 
Candel (Entesa) 
PSUC 
PSC-PSOE 

III 

+ 0,75 
+ 0,73 
+ 0,67 
+ 0,65 
+ 0,62 
—0,86 
—0,82 
—0,73 
—0,65 
—0,58 
—0,49 
—0,49 

—0,89 
—0,88 
—0,86 
—0,75 
—0,35 
+ 0,53 
+ 0,50 
+ 0,49 
+ 0,41 
+ 0,36 

FACTOR II 

Torres (UCD) 
UCD 
Negre (UCD) 
Díaz (UCD) 
Benet (Entesa) 
Candel (Entesa) 
Cirici (Entesa) 
PSUC 
PDC 
PSC-PSOE 

• 

FACTOR IV 

PSC-PSOE 
PSUC 
PSPC 
Lliga 
CUPS 
ASD 
DSCC 
RSC 
CTB 

n 

+ 0,92 
+ 0,91 
+0,89 
+ 0,87 
—0,25 
—0,22 
—0,21 
—0,19 
—0,17 
—0,16 

L 

r 

" 

—0,29 
—0,19 
+ 0,51 
+ 0,47 
+ 0,44 
+ 0,36 
+ 0,38 
+ 0,27 
+ 0,22 

* El quadre complet figura a l'Apéndix B. 

i la UCD-CC rivalitzarien en zones mes rurals, i el PSC-PSOE i el PSUC en les 
grans concentracions industriáis. Podríem dir que aquest factor oposa socia-
lisme a catalanisme conservador —de centre i de dreta—. 

L 

Factor partit del govern 

El Factor II es correlaciona fortament amb el partit del govern —la UCD 
i amb els seus candidats a senador i té una correlació negativa, si bé molt 
mes feble amb els socialistes, els comunistes i el Pacte Democrátic per Cata
lunya i, sobretot, amb els candidats de TEntesa . Aixó sembla indicar que 
la UCD, a mes a mes deis vots que assoleix arreu, té una incidencia específica 
en algunes zones determinades. 

Factor dreta 

El Factor III té una relació fortament negativa amb l'AP i els seus candidats 
a senador i una altra de molt mes feble amb la UCD i la UCD-CC, mentre que 
son positives les saturacions respecte a aquest factor de la resta de partits de 
centre i l'esquerra (el PDC, el PSC-PSOE i el PSUC). Tot al llarg d'aquest eix 
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semblen situar-se els diversos partits i coalicions des de la dreta mes conti-
nuista del régim franquista fins a l'esquerra marxista. 

Factor abstenció 

El Factor IV és en una certa mesura difícil d'interpretar. Respecte a aquest 
eix son negatives les saturacions de totes les candidatures majoritáries, i po-
sitives l'abstenció i les candidatures minoritáries tant de dreta como d'esquer-
ra. Podríem apuntar la hipótesi que és un eix d'aíllament que pot conduir a 
l'abstenció per una banda i per l'altra a una dispersió de vots molt gran, la 
qual cosa és una conducta totalment atípica perqué si hi ha dos trets carac-
terístics d'aquestes eleccions és precisament relevada participació i la concen
t r ado del vot en unes quantes candidatures. 

En els gráfics 2 i 3 situem en l'espai respecte ais Factors I-II i I-III les 
principáis candidatures que es presentaren a Barcelona i alguns candidats al 
Senat. Observem quatre grups de candidatures molt diferenciats: les d'Es-
querra, la del Centre pro governamental —la UCD—, les nacionalistes de Cen
tre i Dreta —el PDC i la UCD-CC— i la Dreta no nacionalista (AP). Ambdós 
gráfics ens mostren des de perspectives diverses les distancies entre els grups 
de candidatures. Será interessant de comprovar després de les properes elec
cions legislatives la major o menor estabilitat de l'espectre polític a la cir-
cumscripció electoral de Barcelona. 

3.22. Circumscripció electoral de Girona 

En aquesta circumscripció es presentaren 11 candidatures per al Congrés i 
15 candidats a senador 36. 

Com a la circumscripció de Barcelona, exposarem primer les correlacions 
de totes les candidatures entre elles per a analitzar en segon lloc quins son 
els factor principáis que estructuren el comportament electoral ais muni-
cipis gironins. 

3.2.2.1. Análisi de correlacions de les diverses candidatures entre elles 

1. Correlació entre les candidatures conservadores i entre aqüestes i llurs 
candidats a senador. — Si examinem la matriu de correlacions37, veiem que 
no hi ha correlació significativa entre l'AP, la UCD-CC i la UCD. L'AP té una 
correlació fortament positiva amb els seus candidats a senador, si bé no és ho-
mogénia per a tots i així correlaciona mes fortament amb Valenciano (0,85) 
que amb Casadevall (0,62). La UCD-CC té tendencia a correlacionar-se positiva-
ment amb Ferrer i Genover —candidats de Democracia i Catalunya— pero 
no amb Juvé, tot i que forma part de la mateixa candidatura. En canvi es 
correlaciona positivament amb Bonmatí de la Lliga. 

La UCD només correlaciona i molt intensament amb els seus candidats a 
senador —amb tots per sobre de 0,89— i també amb Casadevall de l'AP (0,33). 
És negativa, en canvi —al voltant de — 0,30— la correlació amb el candidats 
al Senat de Democracia i Catalunya. 

36. Vegeu en l'Apéndix A la llista de candidatures per al Congrés i de can
didats a senador. 

37. Vegeu en l'Apéndix B el quadre 10: Matriu de correlacions de les varia
bles electoral s. 
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2. Relució entre les candidatures conservadores i el Pacte Democrátic per 
Catalunya. — La única asociació significativa del PDC amb la UCD (—0,36) i 
amb les altres candidatures per al Congrés és de carácter negatiu. És forta-
ment positiva la que té amb els seus candidats al Senat —mes de 0,85—, 
mentre que l'associació és negativa amb els de la UCD. L'associació amb l'AP 
la UCD-CC, la Lliga i els candidats al Senat de l'AP i de la Lliga no és signifi
cativa si bé té tendencia negativa. 

3. Relució entre el Pacte Democrátic per Catalunya i les candidatures des
querrá.— Amb el PSUC (—0,17) i amb «Socialistes de Catalunya» (—0,24) 
l'associació del PDC és negativa i també amb els candidats al Senat de l'En
tesa deis Catalans. Cal remarcar, pero, que és mes forta la seva associació 
negativa amb la UCD que no pas la que mostra amb els partits d'esquerra. 
Pensem que el PDC és una alternativa progressista a la UCD en moltes zones 
rurals de Girona on l 'esquerranisme és mes feble. Amb l'EC la seva associació 
és també negativa si bé no tan intensa (—0,13). Donats pero, els baixos coe-
ficients de correlació sembla que el PDC no té espais territorials exclusius. 

4. Relució de les candidatures d'esquerra entre elles. — Els socialistes i els 
comunistes no teñen una correlació significativa a Girona. ¿Vol dir aixó tal 
vegada que el Pi>UC i el PSC es localitzen en uns contextos diferents? És cu
rios de veure com hi ha una certa associació entre el PSUC i l'EC, que 
no existeix entre l'EC i els socialistes. Podríem dir que potser en els municipis 
on el PSUC té una certa presencia hi ha lloc per a una esquerra no marxista, 
mentre que en altres llocs és el PSC el que canalitza el moviment d'oposició 
a les forces conservadores. • 

A Girona, la relació entre els dos partits mes importants d'esquerra és, 
dones, diferent del que és a les altres circumscripcions on l'associació és mes 
forta. El fet que la correlació del PSUC amb els candidats de l'Entesa sigui 
mes feble del que era d'esperar (0,37 amb Portabella i 0,48 amb Sobrequés i 
Sunyer), no vol dir forcosament que els comunistes de Girona hagin trencat 
la disciplina de vot respecte a la candidatura pactada amb els socialistes, sino 
mes aviat que l'associació del PSUC i el PSC-PSOE té a Girona una tendencia 
negativa, és a dir que de fet obtenen els seus vots en contextos diferents. 
I així els llocs on els socialistes obtenen bons resultáis —pensem que so-
cialistes de Catalunya és la candidatura d'esquerra majoritária a Girona— 
també ho fa l'Entesa, mentre que normalment els comunistes hi deuen ob-
tenir resultáis febles. És lógic, dones, que sigui .fortament positiva la corre
lació deis Socialistes de Catalunya amb el candidats de l'Entesa (mes de 0,81). 

5. Relació entre les candidatures d'esquerra i les mes conservadores. — El 
PSUC té una lleugera correlació negativa amb la UCD-CC i la UCD mentre que 
no en té prácticament cap amb l'AP. Aquesta correlació negativa és encara 
una mica mes forta amb els candidats al Senat de la UCD i de Democracia i 
Catalunya. Socialistes de Catalunya té una correlació negativa amb l'AP 
(—0,21), amb la UCD-CC (—0,15), amb la Lliga (—0,27) i amb la UCD 
(—0,30), correlació negativa que es man té amb els candidats a senador 
d'aquests partits i coalicions. 

6. Associació entre les diverses candidatures i Vabstenció. — A Girona l'abs-
tenció es correlaciona negativament amb totes les candidatures excepte amb 
la Lliga (0,12). 
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3.2.2.2. Principáis factors polítics que incideixen en el comportament elec
toral 

Tenim en consideració en la nostra análisi els quatre factors principáis que 
expliquen fins a un 63 % de la varianca total. (Vegeu el quadre 2). 

Factor Esquerra— Centre Nacionalista 

Respecte al Factor I teñen saturacions positives el PSUC, el PSC-PSOE i els 
candidats al Senat de l'Entesa, i fortament negatives el PDC i els candidats a 
senador de «Democracia i Catalunya». Com a Barcelona, és un factor que opo-
sa els partits d'esquerra a les candidatures nacionalistes, sobretot al PDC. 

Si examinem el gráfic 4 en el qual representem les saturaciones de les can
didatures que a Catalunya han assolit representació a les Corts, veiem que el 
Factor I ens indica la máxima incompatibilitat territorial entre el PDC i el 
PSC, que son les dues candaditures majoritáries a Girona. En aquesta cir-
cumscripció no hi ha tanta competencia entre el 1PDC i la UCD-CC, ja que a Gi
rona aquesta candidatura sembla mes próxima a l'AP i a la UCD. Aixó vol dir 
que la Unió del Centre i de la Democracia Cristiana de Catalunya té un paper 
ciar de dreta catalana oposada a la dreta continuista amb la qual es disputa
ría el vot en les zones mes conservadores. A Tesquerra, el domini del PSC-

QUADRE 2. CIrcumscripció de Girona. Análisi factorial (método del factor principal). Sa
turacions de les variables electorals mes importants respecte ais factors 
principáis * 

Valors propis 
% Varianca explicada per cada factor 
% Acumulat de la varianga total 

6,06809 
22 
22 

5,10063 
19 
41 

3,15042 
12 
53 

2,81620 
10 
63 

Reproducció parcial de la matriu factorial després d'una rotació varimax 

FACTOR 1 

Genover (Dem. i Cat.) 
Ferrer (Dem. i Cat.) 
Juvé (Dem. i Cat.) 
PDC 
Sobrequés (Entesa) 
Sunyer (Entesa) 
Portabella (Entesa) 
PSC-PSOE 
PSUC 

FACTOR III 

Rosa (AP) 
Valenciano (AP) 
AP 
Casadevall (AP) 
Portabella (Entesa) 
PSC-PSOE 
Sobrequés (Entesa) 
Sunyer (Entesa) 

—0,75 
—0,74 
—0,70 
—0,61 
+0,85 
+ 0,84 
+0,81 
+ 0,67 
+ 0,42 

+0,92 
+0,92 
+ 0,90 
+0,65 
—0,25 
—0,24 
—0,22 
—0,21 

FACTOR II 

Crúmols (UCD) 
Clua (UCD) 
Quintana (UCD) 
UCD 
PDC 
Ferrer (Dem. i Cat.) 
Genover (Dem. i Cat.) 
Juvé (Dem. i Cat.) 
Sobrequés (Entesa) 
Sunyer (Entesa) 
Portabella (Entesa) 
PSC-PSOE 

FACTOR IV 

PSC-PSOE 
PDC 
Lliga 
Abstenció 
Bonmatí (Lliga) 
Llach (Lliga) 
Romeu (Lliga) 

—0,93 
—0,92 
—0,91 
—0,89 
+ 0,54 
+ 0,49 
+ 0,49 
+ 0.48 
+ 0,31 
+ 0,30 
+ 0,28 
+ 0,23 

—0,25 
—0,23 
+ 0,87 
+ 0,18 
+ 0,77 
+ 0,76 
+ 0,78 

El quadre complet figura a l'Apéndix B. 
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PSOE és net, i de moment el PSUC no sembla ser a Girona un adversan qua-
lificat. Aquest factor també sembla separar zones mes rurals de zones mes 
industrialitzades. 

Factor partit del govern 

Respecte al Factor II cal dir que es correspon també amb el Factor II de la 
circumscripció electoral de Barcelona. Hi teñen saturacions negatives la UCD 
i els candidats a senador d'aquest mateix partit, i positives —de mes a menys 
fortes— el PDC, el PSC-PSOE i el PSUC. La diferencia amb la circumscripció 
de Barcelona és que mentre allí les correlacions d'aquest factor amb socia
listes, comunistes i el PDC eren molt igualades, aquí es marca una major 
incompatibilitat territorial entre la UCD i el PDC. 

r 

Factor dreta 

El Factor III s'associa positivamente amb TAlianza Popular i els seus candidats 
al Senat i negativament amb el PDC, el PSC-PSOE i l 'Esquerra de Catalunya 
i també amb els candidats de l'Entesa. Podríem dir que aquest és un eix que 

oposa el continuisme franquista a l'evolució democrática. 

Factor abstenció 
• 

El Factor IV s'associaria positivamente amb la Oiga i els seus candidats 
al Senat i també lleugerament amb la UCD-CC i l'abstenció, i negativament amb 
el PDC, els socialistes i els candidats de l'Entesa. Aquest factor és sigificatiu 
a espais molt concrets i ai'llats on perdurarla una fidelitat de vot a favor de 
Lliga Catalana. 

En els gráfics 5 i 6 veiem les distancies entre quatre candidatures: la de 
dreta continuista (l'AP), la del Centre progovernamental (la UCD), la de Centre 
nacionalista (el PDC) i la majoritária d'esquerra (el PSC). La dreta nacionalis
ta (la UCD-CC) és aquí mes próxima a la UCD i a l'AP i ofereix enfront d'aques-
tes dues candidatures una opció catalanista i de dreta en les zones mes con
servadores. 

Será interessant de veure si les próximes eleccions modifiquen o no l'es-

tructura de les diverses tendéncies electorals a la circumscripció de Girona. 

3.2.3. Circumscripció electoral de Lleida 
El 15 de juny de 1977 es presentaren a Lleida 9 candidatures per al Congrés 
i 13 candidats al Senat, deis quals un —Viola— ho feia com a independent 38. 

Com hem fet a les altres circumscripcions, exposarem primer les corre
lacions de totes les candidatures entre elles per a analitzar en segoc lloc els 
principáis factors que estructuren el comportament electoral en els municípis 
de Lleida. 

3.2.3.1. Análisi de correlacions de les diverses candidatures entre elles 
A Lleida no hi ha fortes correlacions entré les candidatures per al Congrés. 
Potser la mes forta és a de signe negatiu entre el PDC i la UCD. Mes significa-

38. Vegeu a l'Apéndix A, la llista de candidatures per al Congrés i de can
didats al Senat. 

t 
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tíves son les correlacions entre les candidatures per al Congrés i els candidats 
al Senat i entre aquests entre sí 39. 

1. Correlacíó entre tes candidatures mes conservadores i entre aqüestes i 
llurs candidats a senador. — Entre les candidatures al Congrés de l'AP 
la UCD-CC i la UCD no hi ha correlacíó significativa. 

L'AP es correlaciona fortament amb dos deis seus candidats a senador, 
Costa (0,73) i Massanes (0,64) mentre que el grau d'associació és mes feble 
amb Clua (0,29); també té una associació positiva amb el candidat indepen-
dent Viola (0,21). Hi ha una correlació negativa entre l'AP i els candidats de 
Democracia i Catalunya (amb Cornudella — 0,19). 

A Lleida tampoc la UCD-CC vota en bloc Democracia i Catalunya, ja que la 
correlació és inexistent amb Cornudella i Rubíes i només és significativa amb 
Pol (0,36). També hi ha una correlació positiva amb Massanes, candidat de 
l'AP al Senat (0,21). Cal recordar, a l'hora d'interpretar l'abséncia de correla
ció entre la UCD-CC i els candidats al Senat de Democracia i Catalunya, la pos-
sible distorsió que pot produir la correlació negativa a molts municipis en
tre la UCD-CC i el PDC, principal suport d'aquesta candidatura. Sovint on el 
PDC fa bons resultats també hi teñen forca els candidats al Senat de Demo
cracia i'Catalunya mentre que la UCD-CC obté una feble votació. Malgrat aqües
tes consideracions, a Lleida possiblement és cert que hi va haver dispersió 
de vots de la UCD-CC entre els candidats al Senat mes conservadors. 

La UCD es correlaciona amb els seus candidats al Senat i sobretot amb 
Mora (0,89). En presentar només dos candidats al Senat en aquesta circums-
cripció, sembla que el tercer vot es va dispersar perqué només observem una 
lleugera correlació positiva amb Costa de l'AP i Viola —independent. 

2. Relació entre el Pacte Democrátic per Catalunya i les candidatures mes 
conservadores. — El PDC té tendencia a correlacionar-se negativament amb 
l'AP (—0,18) i la UCDCC (—0,17). La correlación és mes forta i negativa amb 
la UCD (—0,48). Té correlació positiva amb els seus candidats a senador, 
Cornudella (0,89), Rúbies (0,85) i Pol (0,50). Cal remarcar que aquest dar-
rer candidat és el que té una correlació mes forta amb la UCDCC, cosa lógica 
si pensem que ideológicament es troba mes próxim a aquesta candidatura. 

El PDC es correlaciona també negativament amb els candidats a senador 
de l'AP (—0,38), de la UCD (—0,39) i amb el candidat independent Viola 
( -0 ,30 ) . 

3. Relació entre el Pacte Democrátic per Catalunya i les candidatures d'es-
querrá. — La correlació del PDC és nuHa amb el PSUC i no significativa pero 
de tendencia negativa amb el PSC-PSOE i també negativa i mes forta amb 
l'EC (—0,25). L'associació amb els candidats de l'Entesa deis Catalans és fe
ble i de signe negatiu (—0,16 amb Soler). 

4. Correlació entre les candidatures d'esquerra i entre aqüestes i llurs candi
dats a senadors. — El PSUC es correlaciona positivament amb el PSC-PSOE 
(0,20) i amb els candidats de l'Entesa deis Catalans. — La correlació mes alta 
és amb Soler (0,59). 

39. Vegeu a l'Apéndix B, quadre 11, la matríu de correlacions de les variables 
electorals. 
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La candidatura deis Socialistes de Catalunya també es correlaciona amb 
els candidats de l'Entesa i especialment també amb Soler (0,63). 

A Lleida l'EC té unes correlacions tan fortes amb l'Entesa com la que 
teñen els socialistes i els comunistes, pero en el seu cas la correlació mes 
forta és amb el candidat Audet. 

El fet que el vot de les tres candidatures d'esquerra coincideixi en l'En
tesa i que en canvi les tres candidatures per al Congrés no tinguin correlacions 
entre elles, qué pot significar? Possiblement, a Lleida, el paper d'esquerra el 
fan segons els municipis l'EC, el PSC i el PSUC indistintament. 

i» 

5. Refació entre íes candidatures conservadores i íes d'esquerra. — De les 
tres candidatures d'esquerra per al Congrés és la del PSUC la que té unes 
correlacions negatives mes significatives amb les candidatures dretanes. La 
mes alta en valor absolut és amb la UCDCC (—0,22) i després amb l'AP 
(—0,21). Els socialistes i l'EC les teñen encara mes febles. 

Mes clara es la correlació negativa entre els candidats a senador de l'En
tesa i les candidatures de l'AP (—0,27 amb Solé), la UCD-CC(—0,28 amb Solé) 
i la UCD (—0,14 amb Solé). 

Quant a la relació entre els candidats de l'Entesa i les altres candidatures 
per al Senat, trobem que persisteix la correlació negativa amb els candidats 
de l'AP i també amb els de la UCD sobretot amb Montaéa (—0,23) i també 
amb els candidats de Democracia i Catalunya. És relativament mes feble la 
correlació entre els candidats de l'Entesa i el candidat d'aquesta candidatura 
Cornudella (—0,14). 

F 

6. Grau d'associació entre Vabstenció electoral i les diverses candidatures, — 
A Lleida, l'abstenció es correlaciona negativament amb totes les candidatu
res excepte amb la de l'AP i la deis seus candidats al Senat, la qual cosa 
significa que ambdues opcions electorals coincideixen territorialment. 

.3.2.3.2. Principáis factors polítics que incideixen en el comportament elec
toral 

A la circumscripció de Lleida els 4 factors principáis expliquen aproximada-
ment un 60 % de la varianga total del comportament. (Vegeu el quadre 3). 

Factor esquerra — Abstenció 

El Factor I s'associa negativament amb el PSUC, el PSC-PSOE, l'EC i ais can
didats a senador de l'Entesa deis Catalans i positivament amb l'abstenció i, 
encara que mes feblement, amb les candidatures mes dretanes (l'AP, la UCD
CC i la UCD) i fins i tot amb el PDC i els candidats respectius al Senat. És un 
eix que oposa les candidatures esquerranes a l'abstenció i a les candidatures de 
dreta. És molt revelador comprovar que el predomini de la dreta coincideix 
en determinades zones amb una abstenció important. ¿Quin és l'origen d'aquest 
silenci? La desinformació produída per l'aixecament? ¿El desinterés a causa de 
la manca d'esperanca que res pugui canviar? Será interessant de veure com 
evolucionen les zones tradicionalment abstencionistes de Lleida. 

Factor Centre Nacionalista—Abstenció 

El Factor II també es relaciona amb l'abstenció i oposa aquesta al PDC. A 
Lleida, els factors I i II oposen les zones tradicionalment abstencionistes, on 
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QUADRE 3. Circumscripció de Lleida. Analisi factorial (métode del factor principal). Sa
turacions de les variables electorals mes importants* 

Valors propis 
% Varianca explicada per cada factor 
% Acumulat de la varianga total 

4,90978 
21 
21 

4,46681 
19 
40 

2,24097 
10 
50 

1,88564 
8 

58 

Reprodúcelo parcial de la matriu factorial després duna rotació varimax 

FACTOR 1 

Soler (Entesa) 
Valí (Entesa) 
Audet (Entesa) 
PSC-PSOE 
PSUC 
E.C. 
Abstenció 
Montaña (UCD) 
Massanes (AP) 
Pol (Dem. i Cat.) 

FACTOR III 

Mora (UCD) 
UCD 
Montaña (UCD) 
Abstenció 
PDC 
Cornudella (Dem. i C.) 
Rubíes (Dem. i Cat.) 

—0,96 
—0,92 
—0,88 
—0,58 
—0.50 
—0,50 
+ 0,68 
+ 0,21 
+ 0,20 
+ 0,19 

—0,91 
—0,87 
—0,83 
+ 0,38 
+ 0,27 
+ 0.23 
+ 0,20 

FACTOR II 

Rubíes (Dem. i Cat.) 
Cornudella (Dem. i C.) 
PDC 
Pol (Dem. i Cat.) 
Abstenció 

FACTOR IV 

Abstenció 
PDC 
AP 
Costa (AP) 
Massanes (AP) 
Clúa (AP) 

* 

—0,89 
—0,83 
—0.83 
—0,62 
+ 0,60 

—0,16 
—0,17 
+ 0.83 
+ 0,82 
+ 0,69 
+ 0.35 

* El quadre complet figura a l'Apéndix B. 

domina la dreta, a aquelles on hi ha una diversificació de tendéncies políti-
ques i on en alguns llocs predomina l'opció centrista i progressista del PDC 
i en d'altres les forces d'esquerra (PSC, PSUC i EC). 

Factor partit del govern 

El Factor III oposa la UCD a la resta de partits. 

Factor dreta 

El Factor IV és un factor fortament relacionat amb l'AP i oposa aquesta can
didatura a tots els altres partits i coalicions. 

A Lleida —vegeu el gráfic 7— els eixos de máxima incompatibilitat no opo-
sen o separen diverses tendéncies o partits sino solament l'abstenció i les prin
cipáis candidatures. Si, basant-nos en els valors de les saturacions d'aquestes 
respecte ais factors o eixos principáis, representem gráficament la situació 
deis partits, veiem que a aquesta circumscripció és on hi ha menys distancia 
entre les candidatures de dreta i d'esquerra, i també entre les diverses op-
cions de dreta i d'esquerra entre elles. Aixó vol dir que els espais polítics son 
poc definits i que a molts municipis es vota un o altre partit prácticament 
sense oposició o sigui que hi ha zones de marcat predomini d'una o altra for-
ga política. 
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En els gráfics 8 i 9, en qué situem en l'espai les candidatures al Congrés i 
els candidats a senador respecte ais factors I-II i I-III, comprovem la menor 
cohesió interna deis grups de candidatures. L'estructura electoral de Lleida 
és, dones, simple i queda reduida en les zones no abstencionistes on hi ha 
una certa lluita política a una oposició Dreta-Esquerra. 

Partícularment disperses queden les candidatures dretanes i els seus se-
nadors. Queda ciar que a Lleida els factors ideológics no han jugat un gran 
paper i que han influit mes els factors personáis deis candidats, sobretot en 
el vot al Senat. 

Será molt interessant de seguir l'evolució del comportament electoral a 
les comarques lleidatanes i veure quins son els partits que a dreta i esquerra 
s'imposen com a hegemónics i veure també cap on es decanten les comarques 
amb un índex elevat d'abstenció. 

3.2A.Circumscripció electoral de Tarragona 
4 

A Tarragona, el 15 de juny es presenten 11 candidatures per al Congrés i 14 
candidats a senador, dos deis quals —Companys i Aragonés—, ho fan com a 
independents 40. 

3.2.4.1. Análisi de correlacions de les diverses candidatures entre elles 
En aquesta circunscripció electoral, les correlacions entre les candidatures 
son, en general, baixes, mentre que son molt mes significa ti ves les de les can
didatures per al Congrés amb els candidats a senador corrésponents, i també 
les deis candidats a senador entre ells 41. 

L Correlación entre les candidatures mes conservadores, i entre aqüestes i 
llurs candidats a senador. — No trobem cap associació significativa entre 
aqüestes tres candidatures per al Congrés, pero cal remarcar que la relacíó 
té tendencia negativa entre l'AP i les dues restants —la UCDCC i la UCD—. 
També és negativa la que hi ha entre la UCD i la UCDCC (—0,16). Quant ais 
candidats a senador, és negativa la correlació entre la UCD i els candidats a 
senador de Democracia i Catalunya, candidatura secundada per la UCDCC i 
el PDC. El suport de la UCDCC a aquesta candidatura no és massa ciar, car és 
mes forta l'associació entre la UCDCC i els candidats a senador de la UCD, 
pero cal no oblidar les consideracions que hem fet respecte a la UCDCC i a la 
candidatura per al Senat «Democracia i Catalunya» en parlar de les tres al-
tres circuniscripcions electorals catalanes. 

La correlació de l'AP amb els candidats a senador que li son afins és alta, 
sobretot amb Fabra (0,92). La UCD es correlaciona també amb els seus randi-
dats al Senat i especialment amb Casáis (0,89). 

Cal remarcar que l'AP té una correlació positiva amb Companys (0,20) 
i Aragonés (0,24), candidats independents al Senat. 

2. Relació entre el Pacte democrátic per Catalunya i les candidatures mes 
conservadores. — La candidatura del PDC té una correlació de tendencia ne
gativa amb l'AP i positiva amb la UCDCC, pero en ambdós casos aquesta cor-

40. Vegeu a l'Apéndix A, la llista de candidatures per al Congrés i la de can
didats a senador. 

41. Vegeu a l'Apéndix B, el quadre 12: matriu de correlacions de les varia
bles electorals. 

4 
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relació no és significativa. En canvi hi ha una correlació negativa relativa-
ment forta entre e PDC i UCD (—0,46), associació negativa que es manté en
tre el PDC i els candidats a senador de UCD i també entre aquests i els 
candidats al Senat de Democracia i Catalunya, próxims al PDC, amb els quals 
aquesta candidatura té una forta correlació positiva, sobretot amb Ferra-
ter (0,90). 

3. Retado entre el Pacte Democrátic per Catalunya i les candidatures d'es-
querrá. — El PDC té una associació no significativa de signe negatiu amb TEC, 
el PSC-PSOE, el PSUC i els candidats a senador de l'Entesa deis Catalans. 
També té una tendencia negativa la seva associació amb el FUT i la CTT. 

4. Correlació entre les candidatures d'esquerra, i entre aqüestes i llurs can
didats a senador. — Els socialistes i els comunistes no teñen cap relació sig
nificativa entre ells ni tampoc amb ¡'Esquerra de Catalunya, pero totes tres 
candidatures teñen una correlació positiva amb els candidats al Senat de 
l'Entesa deis Catalans. La del PSC-PSOE és la mes fortament correlacionada, 
seguida per la del PSUC. 

La correlació de l'Entesa amb l'EC és molt mes feble. Cal remarcar que 
a Tarragona els candidats de l'Entesa deis Catalans no obtenen les mateixes 
correlacions entre ells, la qual cosa sembla apuntar a una falta d'homogene'i-
tat d'implantació entre Baixeras i Subirats, d'una banda, i Martí, de l'altra. 
Els dos primers teñen entre ells un coeficient de correlació de 0,92 mentre 
que amb Martí ambdós no superen el 0,52 d'associació positiva. 

QUADRE 4. Circumscripció de Tarragona. Análisi factorial (método del factor principal). 
Saturacions de les variables electorals mes ¡mportants respecte ais fac-
tors principáis * 

Valors propis 5,87719 4,27412 3,66722 
% Varianga explicada per cada factor 22 17 14 
% Acumulat de la varianga explicada 22 39 53 

Reproducció parcial de la matriu factorial després d'una rotació varimax 

FACTOR I FACTOR II 

Buqueras (AP) 
AP 
Fabra (AP) 
Vilar (AP) 
CTT 
Pastor (UCD) 
Nomen (UCD) 
Casáis (UCD) 
UCD 

—0,93 
—0,92 
—0,90 
—0,86 
—0.44 
+ 0,24 
+ 0,23 
+ 0,23 
+ 0,17 

FACTOR III 

Baixeras (Entesa) 
Subirats (Entesa) 
Martí (Entesa) 
PSC-PSOE 
PSUC 
EC. 
Casáis (UCD) 
Nomen (UCD) 
Pastor (UCD) 
UCD 

—0,90 
—0,85 
—0,57 
—0,56 
—0,52 
—0,25 
+ 0,79 
+ 0,77 
+.0,74 
+ 0,69 

Ferrater (Dem. i Cat.) +0,93 
Vendrell (Dem. i Cat.) +0,86 
PDC +0,88 
UCD —0,47 
Nomen (UCD) —0,46 
Pastor (UCD) —0,45 
Casáis (UCD) —0,42 

* El quadre complet figura a l'Apéndix B. 
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5. Retado entre les candidatures conservadores i les d'esquerra. — La cor-
relació d'AP amb les candidatures d'esquera no és significativa pero sempre 
té signe negatiu i exactament el mateix passa amb la UCDCC. La UCD es corre
laciona negativament amb l'EC (—0,21), el PSUC (—0,25) i el PSC-PSOE 
(—0,36). Aqüestes correlacions son encara mes fortes amb els candidats de 
l'Entesa, sobre tot amb Baixeras (—0,55). No cal dir que, com és lógic, els 
candidats a senador de la UCD també mantenen una correlació negativa amb 
els socialistes, els comunistes i els candidats de l'Entesa deis Catalans. 

És curios de remarcar que hi ha una correlació positiva entre l'AP i la 
aquesta candidatura i els candidats a senador de l'AP, sobretot amb Brugue-

r 

ra (0,51). Podríem dir que a les zones on l'AP obté bons resultats, una part 
de l'oposició es can,alitza mes a través de la CTT que de les altres candidatures 
d'esquerra? 

6. Grau d'associació entre Vabstenció i les diverses candidatures. — En ge
neral, l'abstenció es correlaciona negativament amb les candidatures mes im-
portants i sobretot amb els Socialistes de Catalunya, el PDC, el PSUC i els 
candidats a senador de l'Entesa. 

3.2.4.2. Principáis factors polítics que incideixen en el comportament elec
toral 

En l'análisi deis factors electorals de la circumscripció de Tarragona només 
tenim en consideració els tres factors principáis, perqué la introducció d'un 
quart factor no aumenta gran cosa el percentatge de varianca total explicada 
(53 %). (Vegeu el quadre 4). 

Factor esquerra—Partit del govern 

. El Factor I oposa els partits d'esquerra i el partit del Govern. A diferencia 
de les circumscripcions de Barcelona i Girona, a Tarragona és la UCD la que 
canalítza majoritáriament el vot de les zones mes conservadores. 

Peí que fa aquest factor, teñen saturacions negatives el PSC, el PSUC, l'EC 
i els candidats de l'Entesa deis Catalans i, positives, encara que mes baixes 
la UCD i els seus candidats a senador. 

Factor dreta 

El Factor II és un factor fortament determinat per l'AP i oposat a la UCD. 
Oposa en realitat dos partits de dreta. Podríem dir que aquest és un eix de 
conservadorisme que separa zones on predomina una dreta mes continuista 
(l'AP) d'aquelles on sés el partit de Govern el que canalitza amb preferencia 
el vot conservador reformista. 

F 

Factor centre nacionalista 

El Factor III es relaciona positivament amb el PDC i els candidats al Senat 
de Democracia i Catalunya i negativament amb la UCD i els seus candidats a 
senador. Aquest factor —que correspondria al II de Barcelona i Girona i al III 
de Lleida— segurament té mes incidencia en les comarques mes properes a 
l'área barcelonina. 

En els gráfics 11 i 12 situem en l'espai —respecte ais factors I-II i I-III— 
les principáis candidatures per al Congrés i els candidats a senador. Observem 
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4 grups de candidatures ben diferenciáis: les d'esquerra, la del centre progo-
vernamental, la de Dreta (l'AP) amb la particularitat que a Taragona la UCDCC 
sembla mes próxima a aquesta que al PDC, i un darrer grup amb el centre 
catalanista —PDC— i els candidats a senador de Democracia i Catalunya. És 
a dir, a Tarragona la máxima incompatibilitat territorial es donaría entre Tes-
querrá i la UCD i la rivalitat mes gran entre la UCD i l'AP per una banda i la 
UCD i el PDC per l'altra. 

3.2.5. Comparado de les quatre circumscripcions electorals catalanes. 

Un cop estudiada l'estructura de vot de les quatre circumscripcions electorals, 
intentem ara fer un resum des de la perspectiva de les candidatures par-
lamentáries, esbrinant quines son les diferencies situacionals de cada una 
d'elles respecte a totes les altres en cada una de les unitats electorals en qué 
es divideix Catalunya. En un segon apartat compararem també els factors 
polítics que es revelen com a mes significatius a cada una de les circums
cripcions. 

3.2.5.1. Correlacions de les diverses candidatures entre elles 
En els quadres que segueixen, en els quals fem constar les correlacions de 
cada candidatura parlamentaria amb totes les altres, també incloem els coe-
ficients de correlació a nivell comarcal. És interessant de comprovar la im
portancia que té la tria de les unitats d'análisi en el métode ecológic. Com mes 
homogénies siguin aqüestes, mes fortes serán les correlacions.42 

1. ALIANZA POPULAR 

QUADRE 5 

AP 

UCDCC 
UCD 
PACTE 
EC 
PSUC 
PSC-PSOE 
N.° d'unitats 
d'análisi 

Barcelona 

0,01 
—0,01 
—0,05 
—0,16 
—0,27 
—0,20 

(308) 

Girona 

—0,04 
0,06 

—0,05 
—0,10 

0,05 
—0,21 

(221) 

Lleida 

—0,00 
0.08 

—0,18 
—0,15 
—0,21 
—0,19 

(228) 

Tarragona 

—0,08 
—0,04 
—0,07 
—0,13 
—0,18 
—0,10 

(176) 

Catalunya 

0,31 
0,70 

-—0,25 
0,14 

—0,40 
—0,59 

(38) 

Mentre que a nivell de comarca, on l'AP fa bons resultats també en fan la 
UCD-CC i 1TJCD, a nivell de municipi les forces conservadores es canalitzarien 
alternativament a través d'una de les tres candidatures i axó ens explicaría la 
manca de quelsevol associació significativa entre elles. Quant a les candidatures 
d'esquerra, la correlació és, en general mes clara i de signe negatiu. 

42. Les correlacions per a les circumscripcions son a nivell de municipi, men
tre que per a Catalunya son a nivell de comarca. Com veiem, el diferent grau d'a-
gregació territorial modifica les correlacions. 

En l'análisi per municipis podem considerar significatiu un coeficient superior a 
0,19 i en l'análisi per comarques a 0,40. (Vegeu nota n.° 5 d'aquest mateix article.) 
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És curios d'observar com, a nivell de comarca, l'EC canvia el signe de la 
seva correlació amb l'AP, que era negativa en l'análisi por municipis. Cal recor
dar que a Lleida i Tarragona l'AP i l'EC coincideixen en la implantació a de-
terminades comarques. 

2. UNIÓ DEL CENTRE I DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA 

QUADRE 6 

UCDCC 

AP 
UCD 
PACTE 
EC 
PSUC 
PSC-PSOE 
N.° d'unitats 
d'análisi 

r 

Barcelona 

0,01 
—0,01 

0,14 
0.09 

—0,44 
—0,49 

(338) 

Girona 

—0,04 
—0,05 
—0,05 
—0,18 
—0,19 
—0,15 

(221) 

Lleida 

—0,00 
—0,03 
—0,17 

0,01 
—0,22 
—0,12 

(338) 

Tarragona 

—0,08 
—0,18 

0,06 
—0,05 
—0,19 
—0,16 

(176) 

Catalunya 

0,31 
—0,09 

0,25 
0,07 

—0,29 
—0,34 

^ 

(38) 

En l'análisi per municipis tampoc no veiem correlacions significatives entre 
les candidatures conservadores i l'UCD-CC, mentre que a nivell comarcal aques
ta candidatura la té amb l'AP con ja hem vist anteriorment. Amb el PDC, Tas-
sociació té una tendencia positiva a la circumscripció de Barcelona, mentre 
que és negativa a Lleida. A Barcelona, a mes PDC mes UCD-CC, mentre que a 
Lleida un tipus d'electorat votaría en alguns llocs el PDC i en d'altres la 
UCD-CC. En l'análisi per comarques, se'ns confirma que ambdues candidatures 
teñen una implantació coincident en algunes zones. 

La UCD-CC té amb el PSUC i el PSC-PSOE una forta correlació negativa a 
Barcelona i també a les altres circumscripcions, encara que no tan forta. 

3. UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO 

QUADRE 7 

UCD 

AP 
UCDCC 
PDC 
EC 
PSUC 
PSC-PSOE 
Unitats 
d'análisi 

Barcelona 

—0,01 
0,06 

—0,19 
—0,05 
—0,22 
—0,21 

(308) 

Girona 

0,06 
—0,05 
—0,36 
—0,02 
- 0 , 1 9 
—0,30 

(221) 

Lleida 

0,08 
—0,03 
—0,48 
—0,11 
—0,12 

0,00 

(2283 

Tarragona 

—0,04 
—0,18 
—0,46 
—0,21 
—0,25 
—0,36 

(176) 

Catalunya 

0,70 
—0,09 
—0,45 
—0,10 
—0,31 
—0,46 

(38) 

A nivell de comarca, el partit del Govern coincideix en la seva implantació 
amb l'AP i s'oposa amb la mateixa intensitat al PDC i el PSC-PSOE. És a dir, 
la molt regular implantació de la UCD es veuria clarament debilitada a les 
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zones on predomina la coalició del PDC o la de SOCIALISTES DE CATA
LUNYA. 

A nivell municipal no té cap asociació significativa amb l'AP —associació 
que quedaría reduida a municipis molt determinats dintre de les comarques 
amb ciar predomini de la UCD—. Amb el PDC es manté a nivell municipal la 
mateixa correlació negativa que a les comarques menys a Barcelona on en 
les mateixes zones on el PDC fa bons resultats també hi hauria una votació 
favorable al partit del govern. Un bon exemple seria el municipi de Barcelo
na, on la UCD i el PDC es reparteixen el vot deis barris mes conservadors. 

La UCD té en general una correlació negativa amb les candidatures d'es-
querra amb les següents matisacions: A Barcelona, on ja hem dit que el PSC 
i el PSUC es reparteixen la seva influencia en les mateixes zones, la correla
ció és gairebé igual per a ambdues candidatures. A Girona, en canvi, és mes 
forta la correlació negativa amb el PSC-PSOE que amb els comunistes, o 
sigui que aquests amb freqüéncia obtindrien vots en zones d'influéncia UCD. 
Queden mes delimitades territorialment les zones amb forta presencia socia
lista on la UCD obtindría febles resultats. 

A Lleida l'associació es nuHa, i a Tarragona és el lloc on la correlació ne
gativa entre la UCD i el PSC i el PSUC és mes forta la qual sembla indicar 
zones de marcada tendencia esquerrana on les candidatures majoritáries d'es-
querra i també d'EC debilitarien la implantació de la UCD. 

4. PACTE DEMOCRATIC PER CATALUNYA 

QUADRE 8 

PDC 

AP 
UCDCC 
UCD 
EC 
PSUC 
PSC-PSOE 
N.° d'unitats 
d'análisi 

Barcelona 

—0,05 
0,14 

—0,19 
—0,13 
—0,34 
—0,40 

(308) 

Girona 

—0,05 
—0,05 
—0,36 
—0,13 
—0,17 
—0,24 

(221) 

Lleida 

—0,18 
—0,17 
—0,48 
—0,25 

0,01 
—0,13 

(228) 

Tarragona 

—0,07 
0,06 

—0,46 
—0,05 
—0,10 
—0,06 

(176) 

Catalunya 

—0,25 
0,25 

—0,45 
—0,11 
—0,43 
—0,34 

(38) 

A nivell comarcal només hi ha una associació positiva amb la UCDCC. En l'aná-
lisi per municipis el grau máxim d'oposició apareix, en general, en dos sentits: 
amb el partit del Govern (la UCD) i amb les coalicions marxistes (el PSC-PSOE 
i el PSUC). Pero la situació del PDC és molt diferent a les diferents circums-
cripcions electorals. A Barcelona, i a nivell de municipis, el vot estaría mes 
repartit entre el PDC i les altres candidatures dretanes; en canvi sembla que 
a les zones on predomina el PDC no hi ha, en principi, una implantació forta 
de socialistes y comunistes. 

A Girona, Lleida i Tarragona es marca una oposició molt mes forta del 
PDC amb la UCD, la qual cosa significa que en els contextos on predomina 
una forga, l'altra queda en una situació mes débil. 

El PDC pot ser, de fet, una alternativa progressista enfront de la UCD en 
zones mes conservadores que no s'atreveixen a votar socialista o comunista. 

En aqüestes tres circuscripcions no son tan fortes com a Barcelona les 
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correlacions negatives entre el PDC i els partits d'esquerra, amb l'excepció de 
Girona, on la correlació negativa entre els socialistes i el PDC és mes signi
ficativa. 

A la circumscripció de Lleida el PDC sembla oposar-se mes a l'EC que ais 
altres partits d'esquerra. Recordem que a Lleida el PDC —grácies al PSC-R, 
un deis partits de la coalicio— podia de fet assumir a moltes zones un vot 
mes esquerrá i acomplir el paper d'esquerra no marxista que, de fet, també 
representava l'EC. No podem áclarir del tot si es tracta d'una incompatibilitat 
entre una opció mes dretana i una altra de mes progressista o entre dues op-
cions semblants. Segons les zones és mes versemblant una o altra hipótesi. 

5. ESQUERRA DE CATALUNYA 

OUADRE 9 

E.C. Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

AP 
UCDCC 
UCD 
PACTE 
PSUC 
PSC-PSOE 
N.° d'unitats 
d'anáüsi 

0,16 
0,09 

—0,05 
•0,13 
0,02 
0,13 

(308) 

-0,10 
0,18 
0,02 

-0,13 
0,13 
0,04 

(221) 

,15 
0,01 
0,11 

-0,25 
0,05 
0,09 

(228) 

0,13 
0,05 
0,21 

,05 
0,05 
0,10 

(176) 

0,14 
0,07 
0,10 

,11 
0,00 

0,12 

(38) 

Le correlacions mes significatives son les de l'EC amb el PDC a Lleida i les 
de l'EC amb l'UCD a Tarragona, ambdues de signe negatiu. 

Sembla ciar que en aqüestes dues circumscripcions, l'Esquerra de Cata
lunya assoleix un paper d'oposició enfront de dues forces majoritáríes 
PDC a Lleida i la UCD a Tarragona. 

En general té una tendencia a correlacionar-se negativament amb els so
cialistes, excepte a Barcelona. 

6. SOCIALISTES DE CATALUNYA I PSUC 

QUADRE 10 

PSC/PSOE 

AP 
UCDCC 
UCD 
PACTE 
EC 
PSUC 
N.° d'unitats 
d'análisi 

Barcelona 

—0,20 
—0,49 
—0,21 
—0,40 

0,13 
0,47 

(308) 

Girona 

—0,21 
—0,15 
—0,30 
—0,24 
—0,04 
—0,07 

(221) 

Lleida 

—0,19 
—0,12 

0,00 
—0,13 

0,09 
0,20 

(228) 

Tarragona 

—0,10 
—0,16 
—0,36 
—0,06 
—0,10 

0,03 

(176) 

Catalunya 

—0,59 
—0,34 
—0,46 
—0,34 
—0,12 

0,47 

(38) 
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QUADRE 11 

PSUC 

AP 
UCDCC 
UCD 
PACTE 
EC 
PSC-PSOE 
N.° d'unitats 
d'analisi 

Barcelona 

—0,27 
—0,44 
—0,22 
—0,34 

0,02 
0,47 

(308) 

G i roña 

0,05 
—0,19 
—0,19 
—0,17 

0,13 
—0,07 

(221) 

Lleida 

—0,21 
—0,22 
—0,12 

0,01 
0,00 
0,20 

(228) 

Tarragona 

—0,18 
—0,19 
—0,25 
—0,10 

0,05 
0,03 

(176) 

Catalunya 

—0,40 
—0.29 
—0,31 
—0,43 

0,00 
0.47 

(38) 

De robservació deis quadres deduím que ambues candidatures teñen unes 
correlacions molt semblants, la qual cosa ens decideix a examinar-Íes conjun-
tament fent les precisions que siguin del cas. 

Ambdues candidatures presenten unes correlacions mes fortes a la cir-
cumscripció de Barcelona que és on teñen una implantació territorial mes 
homogénia. 

A Barcelona hi ha, dones, zones majoritáriament de dretes i d'altres amb 
predomini d'esquerres. Una de les correlacions mes febles, i també de ca
rácter negatiu, és amb la UCD, que com sabem té el seu vot mes repartit. 

A Girona és l'únic lloc on no hi ha correlació negativa del PSUC amb l'AP. 
Els comunistes se situarien en zones molt dretanes complint un paper d'opo-
sició mes o menys testimonial. En aquesta circumscripció és molt mes forta 
que a Barcelona l'associació negativa deis socialistes amb el PDC. Quant a la 
relació entre les dues candidatures majoritáries d'esquerra— el PSC-PSOE 
i el PSUC— cal remarcar que a Girona la tendencia de l'associació és de sig
ne negatiu, la qual cosa com ja hem dit, significa que a segons quins muni-
cipis és el PSUC el que compleix un paper d'oposició esquerrana mentre que 
en d'altres ho fa el PSC-PSOE. De tota manera, els coeficients no son prou 
significatíus perqué puguem fer altra cosa que apuntar lleugeres tendéncies. 

A Lleida només trobem unes lleus correlacions negatives amb les candi
datures mes dretanes, i a Tarragona l'associació mes clara és la negativa que 
teñen socialistes i comunistes amb el partit del Govern. 

3.2.5.2. Els principáis factors polítics que determinen l'estructura del vot a 
Catalunya. 

Com a resum de l'análisi factorial que hem realitzat per a les 4 circumscrip-
cions electorals catalanes hem elabora t el quadre número 12 en el qual in-
tentem interpretar éls factors. La nomenclatura emprada en aquest quadre 
per a assenyalar les diferents candidatures pretén referir-se a la imatge po
lítica que es desprén de llurs propagandes electorals, les quals van pro
vocar —cal suposar-ho lógicament— els vots obtinguts. Per aixó —acceptant 
un marge de valoració inevitablement personal— fóra equivocat judicar la 
possible inexactitud d'aquesta nomenclatura per rao de la nova imatge elec
toral que presenten els partits davant les Legislatives del 1979 motivada mol-
tes vegades peí relatiu poc éxit assolit el 1977. 

Incloem en el mot «socialisme» els comunistes catalans, car en la cam-
panya van defugir els signes de mes clara identificació comunista. Tant el 
seu eslógan «Socialisme en llibertat» com les sigles del partit i fins i tot la 
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QUADRE 12. 
r 

Principáis factors que incideixen en el comportament electoral de les cir-
cumscripcions catalanes el 15 de Juny de 1977 

BARCELONA 

Factor I 
Factor II 
Factor III 
Factor IV 

Socialisme — Centre nacionalista 
Candidatura del Govern — Partits autonomistes 
Dreta reformista 
Abstenció i candidaturas minoritáries 

Varianca explicada: 47 % 

Factor I 
Factor II 
Factor III 
Factor IV 

GIRONA 

Socialisme — Centre nacionalista 
Candidatura del Govern — Centre nacionalista 
Dreta reformista 
Dreta catalana i abstenció 

Varianca explicada: 63 % 

Factor I 
Factor II 
Factor III 
Factor IV 

LLEIDA 

Partits d'esquerra — Abstenció 
Centre nacionalista — Abstenció 
Candidatura del Govern 
Dreta reformista 

Varianca explicada: 58 % 

TARRAGONA 

Factor 1 
Factor II 
Factor III 

Candidatura del Govern 
Dreta reformista 
Candidatura del Govern 

Socialismo 

Centre nacionalista 

Varianca explicada: 53 % 

seva propaganda, no molt diferenciada de la socialista, permeten incloure en 
una sola rúbrica el PSC-PSOE i el PSUC. 

Considerem la UCD com a «candidatura del Govern» perqué, efectivament, 
va ser una candidatura formada entre Madrid, el Governador Civil de Bar
celona i algunes personalitats independents d'questa ciutat peí que fa a la 
circumscripció electoral de Barcelona. De la mateixa manera o de manera 
molt semblant es van confeccionar les restants candidatures catalanes de 
la UCD. Qualifiquem de Centre nacionalista el PDC, car la seva propaganda va 
destacar la manca total de sucursalisme respecte ais partits de Madrid, en 
presentar-lo com a continuador del catalanisme historie. El centrisme de la 
coalició va ser molt remarcat, matisat de centre-esquerra per a distingir-se 
de la UCDCC. 

Hem anomenat «Dreta reformista» les candidatures de l'AP, car l'Alianca 
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Popular es va presentar mes que com a continuadora del franquisme com a 
molt conservadora socialment, moderadament regionalista enfront de l'au-
tonomisme, i constitucionalment reformadora de les Liéis Fonamentals en
front del rupturisme constituent deis partits autonomistes d'esquerra i de 
centre-es querrá. 

Aquest autonomisme rupturista permet també d'enfrontar els esmentats 
partits a la UCD, car aquesta candidatura es va mantenir en la mes gran am-
bigüetat respecte al futur constitucional i mes concretament sobre l'estruc-
tura territorial de l'Estat. Precisament la política del Govern Suárez es ba-
sava a donar la paraula a les urnes respecte al dilema «reforma constitucio
nal-ruptura constituent». 

Com a síntesi podem dir que els principáis factors que determinen l'es-
tructura política deis municipis de Catalunya com a resultat de les eleccions 
democrátiques del 15 de juny de 1977 son: 

i 

1. Un factor d'ESQUERRA-DRETA (que a Catalunya és en realitat un Fac
tor d'ESQUERRA-CENTRE), que delimita zones amb fort predomini deis 
partits i coalicions d'esquerra enfront d'altres zones mes conservadores 
en les quals generalment es disputarien l'hegemonia el centre nacionalista 
(el PDC) i el centre progovernamental (la UCD). 

En les zones mes esquerranes podem detectar diferents situacions: 
a. A Barcelona, el PSC-PSOE i el PSUC coincideixen normalment en els 

mateixbs contextos, predominant l'una o l'altra forca política. 
b . A Girona predomina el PSC-PSOE, amb una feble incidencia del PSUC. 
c. A Lleida i Tarragona els socialistes, els comunistes i l'EC es reparteíxen 

el predomini segons els llocs, amb una incidencia mes gran, en general, 
deis primers. 

En les zones mes conservadores: 
a. A Barcelona i a Girona, el PDC és l'alternativa al socialisme. 
b. A Lleida podem distingir dues zones dretanes: 1) En l'una hi domina 

labstenció —fruit de la desinformació o d'una certa pressió ideológi
ca—, amb una incidencia de l'AP, la UCDCC i la UCD, segons els llocs, i 
2) En l'altre, mes participativa, hi dominaría l'opció PDC enfront de la 
dreta tradicional. 

c. A Tarragona és clarament la UCD la que assoleix, enfront de l'AP, cata-
litzar el vot de les zones mes dretanes, sotmeses algunes d'elles a tradi
c ional xarxes caciquils. 

2. Un Factor determinat per la UCD, el partit del Govern, que, sobretot a Gi
rona, té clares connotacions ideológiques i delimita zones segons la major 
o menor incidencia que hi exerceix el catalanisme historie del PDC. 

3. Un Factor de DRETA determinat per l'AP, que té una certa importancia a 
Tarragona a causa del seu major arrelament territorial en zones d'aquesta 
circumscripció, mentre que en les altres circumscripcions el seu vot és, en 
general, molt dispers. 

4. Un Factor determinat per VABSTENCIÓ, que té una gran importancia a 
Lleida, sobretot a les comarques pirenenques i pre-pirenenques. A Barcelona 
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i a Girona l'abstenció coincideix amb les candidatures minoritáries, tant 
de dreta com d'esquerra. En les zones abstencionistes hi ha normalment 
una major dispersió de vot. 

Com a conclusió de tot el que hem dit, i sempre des d'una perspectiva d'im-
plantació territorial, resumirem ara la situació de les principáis candidatures 
en les 4 circumscripcions electorals catalanes. És interessant de comprovar que 
el que direm, encara que d'una manera molt esquemática, coincideix amb els 
resultáis de l'análisi geográfica. 

SOCIALISTES DE CATALUNYA 
Sólida implantació territorial a Barcelona i a Girona. No té zones homogénies 
de forta implantació a Lleida ni a Tarragona. Generalment, les seves zones 
d'influéncia coincideixen amb el PSUC, sobretot a Barcelona. 

PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA 

La seva implantació mes forta i homogénia es produeix en zones molt deter-
minades de la circumscripció de Barcelona, on rivalitza amb els socialistes. 

PACTE DEMOCRATIC PER CATALUNYA 

És la candidatura implantada homogéniament a mes zones, en particular a 
Lleida, Girona i a la part nord de Barcelona. 

UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO 
Treu els seus vots arreu i només té una implantació territorial homogénia a 
Lleida, Tarragona i a alguna comarca de Girona. 

De l'estructura relacional de les candidatures majoritáries podem deduir que 
a Barcelona hi ha un domini socialista i comunista i que el PDC i la UCD, amb 
una mes sólida implantació territorial del primer, es disputen dues versions 
del centre polític. 

A Girona domina el PDC, amb una clara alternativa socialista. 
A Lleida dominen el PDC i la UCD i l'alternativa es reparteix entre els 

socialistes, els comunistes i l'EC. En aquesta circumscripció és menys sólida 
l'estructura resultant dé les eleccions, entre altres coses a causa de l'impor-
tant grau d'abstenció que permet un canvi en la futura orientació del vot. No 
és ciar, a Lleida, quin partit dintre de l'esquerra assolirá l'hegemonia, ni tam-
poc si el PDC i la UCD seguirán predominant en les seves respectives zones 
d'influéncia o si una de les dues forces acabará imposant-se a l'altra. 

A Tarragona predomina la UCD —en lluita a determinades zones molt 
concretes amb l'AP—, amb els socialistes i els comunistes com a alternativa. 

3.3. L'estructura demográfica i socioeconómica i el comportament electoral 

Una vegada estudiats els factors comuns que expliquen la máxima varia-
bilitat del comportament electoral, intentarem trobar també quins son els 
que determinen l'estructura demográfica i socioeconómica de Catalunya i qui
nes son les variables que els defineixen d'una manera mes significativa. Un 
cop les hágim determinades, veurem quina interrelació teñen amb el percen-
tatge de vots obtinguts pels diferents partits i coalicions. 
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En un darrer moment, correlacionaren! els factors polítics obtinguts en 
la primera part d'aquest estudi —Socialisme/Centre Nacionalista, Partit del 
Govern/Partits autonomistes, etc.—, amb aquests indicadors socioeconómics 
mes significatius. Aixó ens donará un coneixement aproximat de les diverses 
tendéncies del comportament electoral en les unitats territorials estudiades 
segons la seva peculiar estructura demográfica i socioeconómica. 

Com ja hem dit en parlar del métode, i a causa de la baixa correlació entre 
ambdós tipus de variables —electorals i socioeconómiques— hem cregut mes 
adient no introduir-les juntes en el mateix análisi factorial, no tant perqué 
aixó afecti el rigor del model matemátic, sino per no dificultar la traducció 
d'aquest en un model conceptual fácilment interpretable. 

3.3.7. Principáis dimensions socieconbmiqu.es que determinen Vestructura 
deis municipis de Catalunya 

No és pas cap misteri que Catalunya és un país amb un fort desequilibri de-
mográfic que neix prioritáriament del desigual repartiment de la riquesa arreu 
de les seves terres. No és la nostra tasca parlar llargament de les causes 
d'aquesta realitat actual ni tampoc és aquest un llibre en el qual ens hágim 
proposat un estudi aprofundit del desenvolupament económic deis darrers 
anys a Catalunya. La finalitat de la nostra investigació és l'estudi del compor
tament electoral deis municipis catalans el 15 de Juny de 1977, en l'inici d'una 
etapa democrática, i una reflexió sobre la relació d'aquest comportament 
amb una determinada estructura material demográfica i socioeconómica. Per 
aixó a partir de les dades existents i deis estudis a l'abast realitzats per di-
ferents especialistes, ens cal donar una idea general de quines resulten ser de 
fet les dimensions socioeconómiques que incideixen mes en les unitats terri
torials estudiades, en el nostre cas les comarques i els municipis, i veure'n la 
desigual distribució en l 'espai43 . 

Si basant-nos en les dades que tenim per comarques disenyem uns ma-
pes de treball, podrem establir una primera aproximació a Testructura de
mográfica i socioeconómica de Catalunya. 

Si distribuím la poblado de Catalunya per comarques basades en el padró 
d'habitants del 1975, trobem que llevat del Segriá i del Baix Ebre, cap de les 
comarques de la Catalunya interior no supera TI % del cens total de Catalu
nya. El Barcelonés, el Valles Occidental i el Baix Llobregat concentren el 
62 % de la població del principat. Aquesta anómala situació de concentració 
no és pas nova pero s'ha vist agreujada per les onades d'immigració que varen 
arribar a Catalunya entre els anys 60 i 70 procedents de la resta de l'estat, 
principalment d'Andalusia. El creixement de població entre el 1960-1970 es 
localitza preferentment en les comarques costaneres —amb l'excepció del Se
griá a la plana lleidatana— sobretot des de la Selva fins al Baix Camp amb 
una intensitat máxima al Baix Llobregat, el Valles Oriental, el Valles Occi
dental i al Tarragonés per aquest ordre. Les comarques lleidatanes —excep-

43. Dades per municipis segons mostra del 25 °/o del cens de població de 1970, 
Consorci d'Informació i Documentació de Catalunya. Vegeu entre altres, A. Rodrí
guez y Ramón D'Alós-Moner, «Economía y Territorio en Catalunya». Banca Mas Sar
da. Servicio de estudios 1978. Banc de Bilbao, «L'economia a Catalunya avui», Bar
celona, 1974. «Catalunya: Home i territori», LL Recolons i d'altres. Barcelona, ed. 
Blume, 1979. 
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te el Segriá son demográlicament regressives així com algunes de Tarragona— 
la Terra Alta, el Baix Ebre, el Priorat i la Ribera d'Ebre. Entre 1970 i 1975 
es mantenen les línies generáis ja esmentades amb una tendencia a una major 
estabilitat, si tíé segueix la recessió de la població a la major part de Lleida 
i a algunes comarques de Tarragona. La ciutat de Barcelona es.manté esta
ble, perqué segons tots els indicis ha arribat a un nivell de saturació. Enfront 
del creixement salvatge de la década anterior, el relatiu estancament económic 
és la causa que el percentatge d'immigrants es redueixi tot concentrant-se al 
voltant de Barcelona i de Tarragona. 

Aquesta allau immigratória fa que a la majoria de comarques barcelonines 
i a algunes de Tarragona, la població catalana representi només entre un 50 
i un 70 % de la població total. Segons dades del 1970 al Tarragonés, Garraf, 
al Barcelonés, al Valles Occidental, la població es reparteix gairebé meitat 
per meitat entre catalans d'origen i immigrats. Aquests darrers son majorita-
ris al Baix Llobregat. 

Pero la concentració deis immigrats i de la població en general en l'espai 
no és pas un fet aleatori sino fruit de la localització deis llocs de treball. Si 
exceptuem el Segriá, on es troba la ciutat de Lleida, el Tarragonés, amb Tar
ragona capital i el Baix Camp, amb Reus, les comarques lleidatanes i 
tarragonines prácticament no teñen industria. Les empreses industriáis i de 
servéis es localitzen segons fonts del 1974 (INP) a les comarques gironines, 
en especial al Girones i a les comarques de Barcelona amb una forta con
centració al Maresme, el Valles Oriental, Bages, el Baix Llobregat i sobretot 
al Valles Occidental i al Barcelonés, on existeix la máxima concentració in
dustrial de TEstat espanyol. 

Cal posar de manifest el feble procés de terciarització a Catalunya. Només 
superen el 20 % de treballadors dedicats al sector tercian les comarques que 
inclouen les quatre capitals de provincia, i Bages amb la ciutat de Man-
resa, a mig camí entre Lleida i Barcelona, que manté de fet una certa capi-
talitat de les terres de rinterior. 

Si l'any 1970 es calculava que a Catalunya hi havia una mitjana del 53 % 
de treballadors dedicats a la industria, les comarques que superen aquesta 
mitjana son totes les barcelonines —excepte l'Alt Penedés—, i el Ripollés. 

Un segon grup de comarques semiindustrialitzades ( + del 35 % de tre
balladors de la industria) estada constituit per les comarques gironines —ex
cepte el Ripollés, ja esmentat, i l'Alt Empordá, mes rural —l'Alt Penedés, el 
Tarragonés i l'Alt Camp. En un tercer grup de comarques amb predomini ru
ral pero amb una certa presencia d'indústria, hi podem incloure el Baix Camp, 
la Ribera d'Ebre, la Conca de Barbera, la Segarra, el Segriá, l'Urgell i el Sol-
sonés, —entre un 20 % i un 35 % de població activa dedicada al sector se
cundan—. Les comarques rurals de Catalunya— menys d'un 20 % de treba
lladors de la industria— son les comarques pirenaiques de Lleida i Girona 
la Valí d'Aran, el Pallars i l'Alt Urgell, la Cerdanya i l'Alt Empordá mes les 
Garrigues, el Priorat i totes les comarques de la Vegueria de l'Ebre. 

Quant al tipus d'indústria, cal dir que a Catalunya hi predomina en ge
neral la petita industria— menys de 50 treballadors— si bé alterna amb la 
intermedia —de 50 a 250 treballadors— a la majoria du comarques barcelo
nines i al Ripollés i a la Garrotxa —Girona— i amb la gran industria —mes 
de 250 treballadors— al Baix Llobregat, el Berguedá, Garraf i Bages. També 
son grans industries les térmiques de Tarragona i les hidroeléctriques del 
Pallars. 

De tot el que hem dit podem concloure que si imaginem Catalunya divi-
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dida per una diagonal des del Ripollés fins al Tarragonés, separem de fet dues 
Catalunyes: la industrialitzada i rica i l'agrária i pobre. 

L'análisi estadística de les dades de qué disposem ens conñrma aquests 
trets fonamentals del país que acabem d'exposar breument.4 4 

L'análisi factorial realitzat per a cada circumscripció electoral a partir de 
la matriu de correlacions entre les variables, ens ha permés determinar quins 
son els factors mes importants que expliquen plegats la máxima varianga 
de l'estructura demográfica i socioeconómica deis municipis de Catalunya.45 

Per a les quatres circumscripcions electorals i basant-nos en les variables 
emprades en el nostre estudi, la principal dimensió socioeconómica que dife
rencia els municipis catalans és aquella que oposa zones mes urbanes a zones 
rurals i que podríem definir en principi com un factor d'urbanitzacició-rura-
litat. 

Exposem a continuació els principáis factors per a cada circumscripció 
electoral. 

1. A Barcelona, el Factor I separa zones urbanes de zones rurals. Respecte a 
aquest factor tenien altes saturacions positives la immigració, el córner^, la 
densitat de població, el percentatge d'empleats i d'obrers, i negatives el per-
centatge de propietaris agraris sense assalariats i l'índex de práctica domini
cal. Podríem definir-lo com un factor d'URBANITZACIÓ-RURALITAT. Els 
Factors II i III son factors d'INDUSTRIALITZACIÓ. El segon faria referen
cia a la petita industria, i el tercer a la industria intermedia i gran ( + de 50 
treballadors). (Vid. el quadre 13) 

2. A Girona, el factor principal és també un factor d'URBANITZACIÓ-RURA
LITAT. Les saturacions respecte a aquest factor de les variables segueixen 
la mateixa tónica que a Barcelona amb lleugeres diferencies. Cal remarcar, 
per exemple, que a Girona la immigració no juga un paper tan important. 
El Factor II és aquí també un factor d'INDUSTRIALITZACIÓ referit a la 
petita industria mentre que el Factor III es relaciona fortament amb el 
sector terciari i el comerg. Mes que d'un factor de terciarització podríem 
parlar potser d'un factor específic de turisme. (Vid. el quadre 14) 

3. A Lleida, el factor I és un factor d'URBANITZACIÓ i INDUSTRIALITZA-
CIÓ-RURALITAT. A diferencia de Barcelona i Girona, a Lleida la poca 
industrialització que hi ha coincideix fortament amb les zones mes urbanes. 
Respecte a aquest factor teñen saturacions positives la immigració, l'índex 
de creixement, el % de directius, empleats, obrers, comerc, i petites em-
preses (— de 50 treballadors) i negatives, el percentatge de propietaris 
agraris sense assalariats i l'índex de práctica dominical. El segon factor 
és un factor de PETITA PROPIETAT AGRARIA i el tercer de REGRESSIÓ 
DEMOGRÁFICA correlacionat fortament amb térra no llaurada i forces 

44. Vegeu els quadres de correlacions de les variables demográfiques i sócio-
económiques entre sí, a l'apéndix B. 

45. En d'altres estudis trobem també aplicacions de l'análisi factorial per a 
sintetitzar una serie d'indicadors socioeconómics. Vegeu Kevin R. Kox, «Voting in 
the London suburbs: a factor análysis and a causal model» i Frank L. Sweetser, 
«Ecological factors in metropolitan zones and sectors» a «Social Ecology» de Mattei 
Dogan i Stein Rokkan, eds., The M. I. T. Press, 1969. Marta Barnini, «La Toscana 
elettorale in questo doppoguerra». Quaderni dell'osservatore elettorale n.° 1, Fi-
renze, 1977 Alberto Marradi, «Tecniche cartografiche e tecniche statistiche nello 
studio della dinámica elettorale: PCI, DC e PSI in Toscana negli anni settanta, Qua
derni dell'osservatore elettorale n.° 2, Firenze, 1978. 
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QUADRE 13. Factors que teñen una major incidencia en la determinado de ('estructura 
socieconómica deis municipis de la circumscripció electoral de Barcelona * 

FACTOR 1 

% ímmigració 
índex de creixement 60-70 
índex creixement 70-75 

% Obrers especiaÜtzats 
Densitat x Km* 

% Propiet. agrar. sense assal. 
% Prop. agrar. amb assal. 

índex práctica dominical 

0,86 
0,71 
0,66 
0,60 
0,37 

—0,70 
—0,35 
—0,49 

j 

-

FACTOR II 

% Empreses ind. (50 treb.) 
% Treb. industr. —50 treb. 
% Obrers de servéis 
% Técnics grau mitjá 
% Prop. agraris amb assal. 
% Prop. agraris sense assal. 

FACTOR III 

% Empreses + 50 treb. 
% Treb. industr. + 50 treb. 

0,94 
0,84 
0,29 
0,29 

—0,16 
—0,10 

0,88 
0,87 

Vegeu el quadre complet a l'apéndix B. 

QUADRE 14. Factors que teñen una major incidencia en la determinació de l'estructura 
socioeconómica deis municipis de la circumscripció electoral de Girona * 

m 

% 

% 

% 

% 

FACTOR I 

Densitat x Km2 

índex de creixement 60-70 
índex de creixement 70-75 
Empleats 
índex de comerc 
Obrers especialitzats 
Prop. agraris sense assal. 
Prop. agraris amb assal. 

w 

0,79 
0,52 
0,45 
0,44 
0,45 
0,35 

—0,45 
—0,22 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

FACTOR II 

índex práctica dominical 
Prop. agraris sense assal. 
índex creixement 70-75 
Obrers no especialitzats 
Empreses industr. — 50 treb. 
Empreses industr. — 50 treb 

FACTOR III 

ímmigració 
índex de creixement 60-70 
Obrers de servéis 
índex de comerc 
Prop. sense assal. 
Treb. industr. — 50 treb. 

0,20 
0,30 

—0,31 
—0,61 
—0,93 
—0,94 

0,69 
0,43 
0,31 
0,32 

—0,57 
—0,26 

Vegeu el quadre complet a l'apéndix B. 

armades, la qual cosa sembla localitzar-se en zones pirenaiques frontereres. 
(Vid. el quadre 15) 

4. A Tarragona, el factor principal es, com a les altres circumscrípcions, un fac
tor d'URBANITZACIÓ-RURALITAT associat positivament amb la immigra-
gració, el creixement demográfic, l'índex de comerg i el percentatge d'o-
brers, i negátivament amb propietaris agraris sense assalariats i l'índex de 
práctica dominical. El segon factor és un factor de PETITA PROPIETAT 
AGRARIA i el tercer d'INDUSTRIALITZACIÓ RECENT -
industries de Tarragona. (Vid. quadre 16) 

•noves grans 
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QUADRE 15. Factors que teñen una major incidencia en la determinació de l'estructura so
cioeconómica deis municipis de la circumscripció electoral de Lleida * 

FACTOR I 

% Obrers especialitzats 
% Obrers no especialitzats 
% Petites empreses ind. 
% Treb. petita empresa 

índex comerc 
Densitat x Km2 

Creixement 60-70 
índex práctica dominical 

% Propietaris agraris sense ass. 

0,71 
0.64 
0,70 
0,71 
0,61 
0,55 
0,61 

—0.28 
—0,80 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

FACTOR II 

Explot. a 1 Ha. 
Explot. 1 -4,9 Ha. 
Explot. 5-20 Ha. 
Treb. que es dediquen 
100 % al camp 

FACTOR III 

Terra no llaurada 
Terres en altres régims 
de tinenga 
Forces armades 
índex creixement 60-70 
índex creixement 70-75 
Terres cultivades en 
propietat 

—0,77 
—0.91 
—0,58 

—0,63 

0,69 

0,80 
0,47 

—0,39 
—0,30 

—0.53 

Vegeu el quadre complet a l'apéndix B. 

QUADRE 16. Factors que teñen una major incidencia en la determinació de l'estructura 
socioeconómica deis municipis de la circumscripció electoral de Tarra
gona * 

% 

% 

% 

% 

FACTOR I 

Immigració 
índex de creixement 60-70 
Obrers ind. especialitzats 
Obrers ind. no especialitzats 
índex de comerp 
Prop. agraris sense assal. 
índex práctica dominical 

0.47 
0,63 
0.67 
0,60 
0.40 

—0.78 
—0,37 

FACTOR II 

% Explot. — 1 Ha. 
% Explot. 1 -4,9 Ha. 
% Terres cultiv. en prop. 
% Explot. ramaderos 

FACTOR MI 

% Terres cultivades en prop. 
índex práctica dominical 

% Empreses ind. + 50 treb. 
% Treb. ind. + 50 treb. 

—0,65 
—0,65 
—0,51 
—0,41 

0,27 
—0,26 
—0,88 
—0,84 

Vegeu el quadre complet a l'apéndix B. 



y i 

Al quadre 17 podem veure un resum de les principáis dimensions socioeco-
nómiques o factors de les quatre circumscripcions catalanes amb la varianga 
total que expliquen els tres factors principáis. 

En un estudi realitzat sobre el comportament electoral deis municipis 
gironins durant la II República46, els factors que tenien una major inci
dencia en la seva estructura socioeconómica eren el de Ruralitat-Urbanització 
—amb la industrialització com a variable molt determinant—, el de Riquesa 
de la térra i el de Concentració-Distribució de la riquesa —referit fonamental 
a la riquesa agraria—. A les comarques gironines del 1977, el factor Riquesa 
de la térra sembla ser molt menys important que aleshores. És, en canvi, 
mes significatiu el que fa referencia a la terciarització —serveis-turisme— 
que ha esdevingut una font important de riquesa. 

Será interesant de veure si amb el pas del temps i en incorporar noves 
variables mes fidedignes es mantindran els factors que hem detectat a Ca
talunya. 

3.3.2. Correlació de les principáis opcions polítiques amb algunes variables 
demográfiques i socio económiques. 

El fet que comentem només les correlacions entre les opcions polítiques que 
varen obteñir representació parlamentaria i les principáis variables demográ
fiques i socioeconómiques no vol dir de cap manera que hágim deixat les 
restants candidatures al marge del nostre estudi. A l'Apéndix C es poden con
sultar els quadres complets. De totes maneres, és evident que la feble implan
t a d o de les candidatures minoritáries dificulta encara mes la possibilitat de 
correlacions mitjanament significatives. 

QUADRE 17. Tres deis factors que teñen una major incidencia en la determinació de 
r 

l'estructura socioeconómica de les circumscripcions catalanes 

Factor 1 
Factor II 
Factor III 

Factor 1 
Factor II 
Factor III 

Factor 1 
Factor II 
Factor III 

+ 

Factor 1 
Factor II 
Factor III 

BARCELONA 

Urbanització — Ruralitat 
Industrialització (petita industria) 
Industrialització (Industria intermedia i gran) 

GIRONA 
Urbanització — Ruralitat 
Industrialització (petita industria) 
Servéis i comerc (turisme) 

LLEIDA 

Urbanització i Industrialització — 
Petita propietat agraria 
Rregressió demográfica 

TARRAGONA 
Urbanització i Industrialització — 
Petita propietat agraria 
Industrialització recent 

• 

Ruralitat 

Ruralitat 

46. Vegeu Rosa Virós i Ramón Solé, «Algunes técniques d'análisi multivariant 
aplicades a Vestudi del comportament electoral», «Perspectiva Social» n.° 10, Barce
lona, ICESB, 1977. 
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1. ALIANZA POPULAR 

La majoria de coeficients de correlació son molt febles47 sobretot a Girona i a 
Lleida, vegeu el quadre n.° 18); per tant és difícil parlar de correlacíons clares, 
i Túnica cosa possible és assenyalar unes línies tendencials. A la circumscrip-
ció de Barcelona els vots de l'Alianza Popular semblen provenir de contextos 
agraris tradicionals en regressió demográfica, margináis de les onades d'im-
migració i en presencia de petita industria (— de 50 treballadors). A Girona, si 
tenim en compte els quadres del Congrés i del Senat, continuem trobant l'AP 
relacionada amb unes zones agráries en regressió demográfica i no industria-
litzades. Unes altres associacions apuntarien a petites ciutats comarcáis amb 
la presencia de professions liberáis, d'obrers deis servéis i de forces armades. 

A Lleida, l'AP es relaciona amb variables que ens defineixen contextos 
agraris amb explotacions agráries intermedies. El fet que existeixi també una 
certa correlació amb terres no llaurades i treballadors agraris «part time» ens 
fa pensar en les terres del Pirineu Lleidatá on l'AP va aconseguir bons resul
táis i on, en l'época en qué Fraga va ser Ministre d'Informació i Turisme, es 
va impulsar la infrastructura turística. 

QUADRE 18. Correlacíons mes significatives de l'AP amb les variables demográfiques i 
socioeconómiques 

BARCELONA 

% Jornalers (agraris) 
% Treballadors petita industria 
% Práctica dominical 

r 

% D'immigrants 
% Creixement 1960 70 
% Obrers industriáis + empleats 

GIRONA 

% Professions liberáis 
% Forces armades 
% Obrers de servéis 
% Obrers industriáis especialitzats 

LLEIDA 

% Explot. agraria + 50 Ha. +.16 
% Terres no llaurades +15 
% Empleats —0,14 

índex de comeré —0,15 

TARRAGONA 

% Treballadors en ind. — 50 obrers +0,30 
% Empreses ind. + de 50 obrers +0,18 
% Propietaris agraris amb assalariats +0,16 

índex práctica dominical +0,14 
% Empleats —0,12 
% Terres cultiv. en propietat —0,12 

47. En els quadres que incloem en mig del text fem constar els coeficients mes 
elevats malgrat que alguns d'ells es troben per sota del nivell de significació. Éis 
quadres de correlacions complets figuren a l'apéndix B. 
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+ 0,29 
+ 0,20 
+ 0,20 
—0,24 
—0.21 
—0,15 

+ 0,20 
+ 0,19 
+ 0,13 
—0,17 



QUADRE 19. Correlacions mes significatives deis candidats a senador de l'AP amb les 
variables demográfiques i socioeconómiques 

BARCELONA BALCELLS BOBÉS ROGER 

% Treballadors agraris 
índex práctica dominical 
Creixement 60-70 
Creixement 70-75 

% D'immigrants 
% Obrers ind. +-empleats 

% Empleats 
% Explot. de 5-19,9 Ha. 
% Treb. agraris «Part-time» 

TARRAGONA 

+ 0,35 
+ 0,33 
—0.31 
—0,32 
—0,41 
—0,31 

+ 0,24 
+ 0,20 
—0,24 
—0,23 
—0,29 
—0,18 

+ 0,24 
+ 0,33 
—0.24 
—0,23 
—0.31 
—0,23 

GIRONA 

% Treballadors agraris 
índex creixement 60-70 

% Obrers ind. + empleats 

LLEIDA 

CASADEVALL 

+0.31 
—0,23 
—0,31 

CLUA 

ROMEU 

+ 0.05 
—0.03 
—0,11 

COSTA 

VALENCIANO 

+ 0,06 
—0,00 
—0,11 

MASSANES 

0,00 
-0,05 
•0,02 

—0,19 
+ 0.02 
+ 0,01 

BUQUERAS FABRA 

—0,15 
+ 0,26 
+ 0,27 

VI LAR 

% Prop. agraris amb assal. 
% Treb. de la ind. — 50 treb. 
% Obrers de la ind. + empleats 

+0,20 
+0,35 

0,23 

+0.18 
+ 0,37 
—0,11 

+ 0.24 
+ 0,41 

•0,11 

Quant a Tarragona, continuem trobant-hi correlacions tendencialment po-
sitives amb unes zones agráries amb explotacions intermedies^ amb propieta-
ris agraris amb assaiariats i amb l'existéncia de petites industries —que po-
drien relacionar-se amb el camp com a transformadores de prodúctes agríco-
les i ramaders, d'avicultura, etc.) 

Si prenem com a base l'estudi realitzat per comarques, com que la unitat 
d'análisi és mes homogénia que no pas en els municipis, veiem que es con
firmen les associacions de qué hem parlat. 

práct. dom 

+.43 

% agrie. 

+.62 

%obr. + emp. 

- .68 

% immigrats 

- .54 

renda p.c. 

- .23 

2. UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO 

A la circumscripció electoral de Barcelona, la candidatura de la UCD sembla 
haver obtingut bons resultáis en dos tipus de contextos: 

a) En zones tradicionals, estancades o regressives demográficament, amb un 
índex relativament alt de práctica dominical, amb una presencia no massa 
abundant d'immigrats, amb el predomini de l'agricultura i sense cap indus
tria important. 

b) En zones amb presencia relativament 
directius. Aqüestes zones coincidirien amb 
celona i d'altres municipis importants. 

forta de propietaris no agraris i 
alguns barris de la ciutat de Bar-
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QUADRE 20. Correlacions mes significatíves de l'UCD amb les variables demográfiques 
i socioeconómlques 

BARCELONA 

índex de práctica dominical 
% Treballadors agraris amb assalariats 
% Directius, prop no agraris 
% Obrers de servéis 
% Obrers industriáis 

índex creixement 1970-1975 
% Immigració 

GIRONA 

% Jornalers +0,23 
% Propietaris agraris amb assalariats +0,18 
% Obrers especialitzats —0,21 

índex creixement 1970-1975 —0,18 

LLEIDA 

% Terres en propietat +0,31 
% Terres en altres régims de tinenca —0,24 

TARRAGONA 

% De terres en propietat +0,17 
% De terres en parceria —0,23 
% Obrers de la industria + empleats —0,14 

QUADRE 21. Corelacions mes significatíves deis candidats a senador 
les variables demográfiques i socioeconómiques 

BARCELONA 

índex práctica dominical 
% Propietaris i directius 
% Obrers industriáis 

GIRONA 

% Jornalers 
% Professions liberáis 
% Obrers industria + empleats 

LLEIDA 

% Terres cultivades en propietat 
% Terres cultivades en altres 

régims de tinenca 

TARRAGONA 

% Propietaris agraris sense assal. 
% D'explotacions de 20-50 Ha. 
% Obrers industr. + empleats 

DÍAZ 

+ 0,30 
+ 0,32 
—0,22 

CLUA 

+ 0,23 
—0.15 
—0,16 

MONTAÑA 

+ 0.28 

—0,23 

CASALS 

+ 0,21 
+ 0,26 
—0,19 

NEGRE 

+ 0,04 
+ 0,25 
—0,16 

CRÚMOLS 

+ 0,22 
—0,20 
—0,18 

MORA 

+ 0,33 

—0.30 

NOMEN 

+ 0.16 
+ 0,14 
—0,16 

de la UCD amb 

TORROJA 

+ 0,09 
+ 0,23 
—0,17 

QUINTANA 

+ 0,19 
—0,15 
—0,13 

— 

— 

PASTOR 

+ 0,16 
+ 0,13 
—0.14 

En la circumscripció electoral de Girona, el vot ¿le la UCD sembla relacionat 
amb unes zones agrades sense cap industria important, amb unes explota-
cions intermedies i amb la presencia significativa de jornalers que cultiven 
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+0,20 
+0,19 
+0,18 
+0,12 
—0,30 
—0,17 
—0,14 
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terres d'altri. En general serien indrets amb un índex de creixement demo-
gráfic negatiu. 

En la circumscripcio electoral de Lleida, la forca de la UCD es concentraría 
mes aviat en contextos agraris amb un predomini de terres cultivades en ré-
gim de propietat. 

A les comarques de Tarragona també s'associa amb unes zones agráries 
amb explotacions de 20 a 50 ha. i amb el predomini d'unes terres cultivades 
en régim de propietat. 
En l'anlisi a nivell de comarques les principáis correlacions de la UCD son: 

% agrie. expl. - l h a . expl. 5-20 obr. +emp. immigr. creix. 70-75 

+.54 -.35 +.37 - .60 - .34 - .32 

3. UNIÓ DEL CENTRE I DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA DE CATALUNYA 

A la circumscripcio electoral de Barcelona és on sembla mes homogénia la 
implahtació de la UCDCC en l'espai (pensem en la seva forta incidencia a la 
comarca d'Osona). També cal notar —i aixó val per a totes les circumscrip-
cions—, el lligam d'aquesta candidatura amb indrets amb forta práctica do
minical. Aquesta relació és, pero, menys important a les comarques giro-
nines. 

OUADRE 22. Correlacions mes significatives de l'UCDCC amb les variables demográfiques 
i socíoeconómiques 

BARCELONA 

índex práctica dominical +0,43 
% Propietaris agraris sense assal. +0,38 
% Treballadors agraris +0,40 
% D'immigrants —0,50 

índex creixement 60 70 —0,35 
índex creixement 70-75 —0,34 

% Obrers de la ind. + empleats —0,40 

GIRONA 

índex de práctica dominical +0,13 
% D'immigrats —0,18 

LLEIDA 

índex práctica dominical +0,31 
% Treballadors agraris +0,20 
% Terres en parceria +0,15 
% Immigrants —0,14 

TARRAGONA 

índex práctica dominical +0,29 
% Propietaris agraris sense assal. +0,24 
% Terres cultivades en parceria +0,28 
% Directius —0,20 
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En general, arreu de Catalunya, la UCDCC sembla implantada —dintre deis 
seus modestos resultats— en llocs amb un fort predomini agrari, en regressio 
demográfica i amb una escassa presencia d'immigrats. 

En l'estudi a nivell de comarca se'ns confirma la correlació positiva amb 
la práctica dominical i negativa amb el creixement demográfic i els immi-
grats, pero ja no queda tant clara la relació positiva amb el % d'agricultors, 
la qual cosa sembla indicar que part del vot UCDCC procedeix de comarques 
on també hi ha industria. 

práct. dom. 

+.42 

creix. 70-75 

-.22 

empleáis 

-.35 

% immigrats 

-.22 

renda p.c. 

- .28 

4. PACTE DEMOCRATIC PER CATALUNYA 

En general, hem de remarcar que sembla incidir en uns contextos molt sem-
blants ais de la UCDCC. 

A la circumscripció de Barcelona té incidencia en zones amb práctica do
minical important, amb poca immigració i estables demograficament. Una 
tendencia a associar-se positivament amb propietaris no agraris i amb direc-
tius ens indicaría una implantació en comarques intermedies —comarques 
septentrionals de la circumscripció de Barcelona— i també ais barris benes-
tants de la ciutat de Barcelona. 

QUADRE 23. Correlacions mes significativas de la coalició Pacte Democratic per Cata
lunya amb les variables demográfiques í socioeconómiques 

BARCELONA 

índex de práctica dominical 
% Directius i propietaris 
% Immigració 

índex creixement 1960-1970 
índex creixement 1970-1975 

% Obrers especial itzats 

GIRONA 

% Professions liberáis +0,16 
% Treballadrs industria petita (—50 treballadors) +0,15 

LLEIDA 

% Terres cultivades en régim de censos 
i altres régims a part d'arrendament i parceria +0,24 

% Terres cultivades en régim de propietat —0,17 
% Terres cultivades en régim de parceria —0,12 

TARRAGONA 

% Terres cultivades en régim de parceria +0,21 
% Explotacions agráries — 1 Ha. +0,22 

índex de práctica dominical +0,18 
% Explotacions + 50 Ha. —0,17 
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+ 0,18 
—0,39 
—0,37 
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A la circumscripció de Girona no hi ha prácticament associacions signifi-
catives; només una de lleugera amb professions liberáis, i amb la presencia 
de petites industries, la qual cosa sembla apuntar a contextos mes intermedis 
i a centres comarcáis mes urbanitzats. 

A les comarques lleidatanes sembla incidir en contextos on la térra no és 
cultivada predominantment en régim de propietat, i a la circumscripció de 
Tarragona sembla obtenir mes vots de llocs amb predomini de parceries, 
amb una práctica religiosa relativament important i amb unes explotacions 
agráries molt petites (—1 ha.) 
Incloem també un quadre de les correlacions amb la candidatura per al Se
nat «Democracia i Catalunya» compartida per la UCDCC i el PDC. 

Com ja hem dit, en ser semblants, en general, les tendéncies associatives 
entre ambdues candidatures per al Congrés, és logic que la candidatura per 
al Senat no ens aporti molta informació nova. En els coeficients de correláció 
d'aquesta última veurem una certa diferencia en la votació obtinguda pels 
tres candidats de cada circumscripció sobretot a Lleida, la qual cosa ens 
indica una certa dispersió del vot favorable a la UCDCC i al PDC entre diver
sos candidats a senador. Les correlacions mes significatives del PDC a nivell 
comarcal son: 

% obrers práct. dom. creix. 70-75 % empleats % immigr rend. p.c 

+.38 +.44 .34 .14 .30 .23 

QUADRE 24. Correlacions mes significatives deis candidats a senador de «Democracia 
i Catalunya» amb les variables demográfiques i socioeconomiques. 

BARCELONA COLL PISUNYER VIADIU 

% 

% 

% 

% 

°/c 

índex de práctica dominical 
Treballador.s agraris 
Propietaris agraris sense assal. 
Directius 
D'immigrants 
índex de creixement 60-70 
índex de creixement 70-75 
Obrers industriáis + empleats 

+ 0,41 
+0,22 
+ 0,24 
+ 0,21 

0,47 
•0,39 
0,33 
0,29 

+ 0,26 
+ 0,08 
+ 0,04 
+ 0,14 

0,41 
0,39 
0,29 
0,11 

+ 0,21 
+ 0,05 
+ 0,03 
+ 0,08 

0,31 
•0,27 
0,"19 
0,08 

GIRONA 

% Empreses industr. — 50 trebaüadors 

LLEIDA 

índex práctica dominical 
% Explotacions + 50 Ha. 

TARRAGONA 

índex práctica dominical 
% Ierres en parceria 
% Explot. — 1 Ha. 

FERRER 

+ 0,19 

CORNUDELLA 

—0,00 
—0,21 

FERRATÉ 

+ 0,25 
+ 0,20 
+ 0,21 

GENOVER 

+ 0,22 

POL 

+ 0,20 
—0,03 

ROSELL 

+ 0,34 
+ 0,12 
+ 0,12 

JUVÉ 

+ 0,18 

RUBÍES 

+ 0,04 
—0,08 

VENDRELL 

+ 0,26 
+ 0,15 
+ 0,19 
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La diferencia mes important que trobem en les associacions entre 
la UCDCC i el PDC amb les variables estructuráis és la tendencia positiva de 
l'associació del PDC amb un cert percentatge d'obrers la qual cosa sembla 
apuntar a una incidencia d'aquesta candidatura en contextos mes industría-

litzats (comarques del nord de Barcelona i comarques gironines). 

5. ESQUERRA DE CATALUNYA 

La candidatura de l'Esquerra de Catalunya no té prácticament correlacions 
significatives a Barcelona ni a Girona on pot haver recollit vots de l'ERC i 
del PT; en canvi ja en té mes a Lleida i Tarragona on la forca li vindria pre-
ferentment via ERC, i" s'associa a zones amb explotacions agráries inferiors 
a 5 ha., mentre que a Lleida sembla coincidir amb indrets mes progressistes 
(índex de comerc positiu) i a Tarragona sembla presentar-se la tendencia con
traria i localitzar-se en llocs estrictament rurals. 

Cal remarcar que, en general, les correlacions de l'EC son del mateix 
signe que les del PDC. No sembla agosarat fer la hipótesi que en comarques 
predominantment agráries —les mateixes on l'AP i la UCD canalitzen un vot 
dretá— com serien moltes de Lleida i Tarragona, el PDC i l'EC es reparti-
rien un vot de centre esquerra progressista pero no marxista. 

práct. dom 

+.23 

OUADRE 25. 

creix. 70-75 

- .21 

% agrie. 

+.28 

Correlacions mes significatives 
i socioeconomiques 

de 

% assal. 

- .28 

l'EC amb 

% immigr. 

- .21 

les variables 

rend. p.c. 

- .24 

demográfiques 

BARCELONA 

% Obrers no especialitzats +0,18 

GIRONA 

% Propietaris i funcionaris +0,26 
% Actius —0,14 
% Práctica dominical —0,12 

LLEIDA 

% Terres cultivades en parceria 
índex de comerc 

% Terres no llaurades 
% Terres en censos, rabasses, etc. 
% Explotacions agráries + 50 Ha. 

TARRAGONA 

% Explotacions agráries 1-4,9 Ha. +0,21 
% Propietaris agraris amb assal. +0,16 
% Explotacions agráries — 1 Ha. +0,17 
% Treballadors agraris que treballen «Part-time» +0,15 

índex de comerc —0,13 
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6. SOCIALISTES DE CALALUNYA (PSC-PSOE) 

A la circumscripció electoral de Barcelona és on son mes altes les correla-
cions de les variables socioeconómiques amb la candidatura majoritaria deis 
socialistes. Es marca clarament una implantado en una zona homogénia 
amb una forta densitat industrial i per tant en creixement i amb un fort 
percentatge de població immigrada. Aqüestes zones, el símbol de les quals 
podria ser l'Área Metropolitana, son indrets on s'han trencat les pautes de 
conducta tradicionals (baix índex de práctica dominical) i on el conreu de la 
térra és prácticament inexistent per la gairebé exclusiva utilització industrial 
del sol. A Girona, el factor religiós sembla no condicionar negativament el 
vot socialista pero sí el comunista. 

A les altres circumscripcions les correlacions son del mateix signe, si bé 
mes febles. Arreu el vot socialista sembla implantat en contextos progressius, 
amb industria, si bé aquesta pauta general no ens pot fer oblidar la realitat 
d'un vot socialista rural que ha existit sobretot a Tarragona. 

QUADRE 26. Correlacions mes significatives deis Socialistes de Catalunya amb les va
riables demográfiques i socioeconómiques 

BARCELONA 

% Immigrahts +0,67 
% Empleats + obrers +0,60 

índex creixement 1960-70 +0,53 
índex creixement 1970-75 +0,52 

% Obrers especialitzats Ind. +0,46 
% Treballadors agraris —0,58 

índex práctica dominical —0,42 

GIRONA 

% Empleats + obrers +0,37 
% Obrers especialitzats +0,35 

índex creixement 1960-1970 +0,20 
% Treballadors agraris —0,30 

LLEIDA 

% Immigració +0,32 
índex creixement 1960-70 +0,27 

% Obrers industriáis +0,26 
% Obrers no especialitzats +0,25 
% Explotacions de + de 50 Ha. —0,32 
% Explotacions 20-50 Ha. —0,28 
% Treballadors agraris —0,23 

índex de práctica dominical —0,29 

TARRAGONA 

% Obrers + empleats +0,35 
% Obrers especialitzats +0,31 

índex immigració +0,27 
índex de creixement 1970-75 +0,25 

% Treballadors agraris —0,32 
% Explotacions de 20-50 Ha. —0,30 
% Explotacions de + de 50 Ha. —0,20 

índex de práctica dominica! —0,22 
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Les correlacions mes significatives en l'estudi per comarques confirmen 
tot el que hem dit fins ara. 

creix. 70-75 % emp. + obr % immígrats práct. dom % agricultors 

+.68 +.70 +.64 .59 .76 

7. PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA (PSUC) 

El partit deis comunistes, PSUC, manté en general correlacions molt sem-
blants a les del socialistes sobretot a la circumscripcio de Barcelona i també 
a la de Girona si bé en aquesta sembla marcar-se una major incidencia deis 
comunistes en els indrets amb industries de mes de 250 treballadors. 

A Lleida i a Tarragona, circumscripcions amb predomini agrari, no sem
blen dibuixar-se correlacions significatives amb els treballadors industriáis, 
A Lleida, la feble implantació del PSUC es produiria en els contextos mes 
progressius amb un índex de creixement positiu, la qual cosa es referiría 
o bé a centres comarcáis o bé a zones amb una certa industrialitzacíó. A 

QUADRE 27. Correlacions mes significatives del PSUC amb les variables demográfiques 
i socioeconómiques 

BARCELONA 

% 

% 

% 

% 

Immigrants 
índex creixement 1960-1970 
índex creixement 1970-1975 
Obrers industriáis i de servéis 
Obrers + empleats 
Treballadors agraris 
índex práctica dominical 

GIRONA 

% Immigrants 
índex creixement 1960-1970 

% Treballadors industria -f 250 empleats 
% Treballadors agraris 

índex práctica dominical 

LLEIDA 

% Immigrants 
índex creixement 1960-1970 
Densitat de població per Km2 

Explotacions de + de 50 Ha. 
% Terres no llaurades 

índex práctica dominical 

TARRAGONA 

% Empleats 
% Técnics de grau mitjá I dlrectius 

fndex práctica dominical 

+0,77 
+ 0,63 
+ 0,57 
+ 0.57 
+ 0,60 

,58 
,45 

+0,39 
+ 0,20 
+ 0,28 

,22 
,21 

+ 0,24 
+ 0,21 
+0,21 

.31 
,21 
.41 

+0,20 
+ 0,20 

,23 
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Tarragona, la correlació amb els percentatges d'empleats i de tecnics de grau 
mitjá sembla alludir també a una incidencia deis comunistes en contextos 
mes urbanitzats, pero la correlació és prou feble perqué no descarti la pps-
sible implantació del PSUC en d'altres indrets rurals. 

Tenínt en compte les comarques, les correlacions del PSUC amb les varia
bles demográfiques i sócioeconómiques s'assemblen a les deis socialistes: 

creix. 70-75 

+.59 

% emp. + obr. 

+.46 

% immigrats 

+.68 

práct. dom. 

- .67 

% agricultors 

- .40 

QUADRE 28. Correlacions mes significatives deis candidats a senador de l'Entesa deis 
Catalans amb les variables demográfiques i sócioeconómiques 

BARCELONA 

% D'immigrants 
índ. creixement 1960-1970 
fnd. creixement 1970-1975 

% Obrers ind. + empleats 
% Obrers especialitzats ind. 
% Obrers ind. no especialitzats 

índex práctica dominical 
% Propietaris agr. sense assal. 
% Treb. agraris 

GIRONA 

% Obrers ind. + empleats. 
% D'immigrants 

índex creixement 1960-70 
índex creixement 1970-1975 

% Propietaris agraris sense ass. 
% Treballadors agraris 

índex práctica dominical 

LLEIDA 

índex de comeré 
Densitat de pob. xKm 2 

índex creixement 1970-75 
% D'immigrants 
% Obrers no especialitzats 
% Directius i funcionaris 

índex práctica dominical 
% Explot. + 50 Ha. 
% Treballadors agraris 

TARRAGONA 

% Obrers Ind. + empleats 
% Obrers especialitzats 

índex creixement 60-70 
índex práctica dominical 

% Propietaris agraris sense ass. 
% Explot. + 20 Ha. 
% Treballadors agraris 

BENET 

+ 0,79 
+ 0,64 
+ 0,59 
+ 0,69 
+ 0,57 
+ 0,44 
—0,49 
—0,58 
—0,69 

PORTABELLA 

+0,43 
+0,31 
+ 0,21 
+0,28 
—0,33 
—0,41 
—0,15 

AUDET 

+ 0,28 
+ 0,25 
+ 0,19 
+ 0,17 
+ 0,25 
+ 0,22 
—0,24 
—0,38 
—0,20 

BAIXERAS 

+ 0,41 
+0,35 
+ 0,23 
—0,31 
—0,40 
—0,40 
—0,40 

CANDEL 

+ 0,83 
+0,68 
+ 0,64 
+0,70 
+ 0,56 
+ 0,47 
—0,53 
—0.58 
—0,68 

SOBREQUÉS 

+ 0,47 
+ 0,32 
+ 0,22 
+ 0,27 
—0,34 
—0,44 
—0,16 

BALL 

+0,25 
+ 0,26 
+ 0,22 
+0,26 
+ 0,24 
+ 0,17 
—0,35 
—0,43 
—0,18 

MARTÍ 

+ 0,14 
+ 0,11 
+ 0,06 
—0,27 
—0,22 
—0,21 
—0,15 

CIRICI 

+ 0,83 
+ 0,68 
+ 0,64 
+ 0,71 
+ 0,57 
+ 0,46 
—0,50 
—0,59 
—0,69 

SUNYER 

+ 0,49 
+ 0,30 
+ 0,23 
+ 0,27 
—0,36 
—0,45 
—0,16 

SOLÉ 

+ 0,28 
+ 0,28 
+ 0,25 
+ 0,26 
+ 0,24 
+ 0,21 
—0,37 
—0,44 
—0,20 

SUBIRATS 

+ 0,38 
+ 0,31 
+ 0,20 
—0,35 
—0,42 
—0,43 
—0,37 
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Si comparem aquest quadre resum amb el deis socialistes, potser podríem 
formular la hipótesi que els comunistes teñen una correlació negativa mes 
feble amb el % d'agricultors perqué potser es troben una mica mes implan
táis en contextos agraris que no els socialistes. 

Si examinem ara el quadre de correlacions de la candidatura per al Senat 
«Entesa deis Catalans» que varen presentar els Socialistes de Catalunya, l'EC 
i el PSUC confirmaren! el que ja hem dit en parlar d'aquestes candidaturas, 
pero tal vegada hi podrem afegir algunes precisions. 

En general el fet que VEntesa requerís el vot conjunt de l'esquerra cata
lana fa que les correlacions amb les variables socioeconómiques quedin ben 
clares. Hi ha una serie de variables que resulten significa ti ves a totes les cir-
cumscripcions com és l'índex de práctica dominical —associació negativa—, 
el creixement des del 1960, la immigració, els obrers i els empleats —asso
ciació positiva—. També és comuna a totes les circumscripcions, excepte a 
Lleida l'associació negativa amb propietaris agraris sense assalariats. Aixó 
ens indicaría que, en principi, no es votaría majoritáriament VEntesa en els 
indrets on predomina la térra cultivada en régim de propietat, on la majoria 
de propietaris no teñen assalariats i on hi ha algunes explotacions agráries 
grans. L'Entesa faria, dones, els seus millors resultáis en contextos mes ur-
banitzats i en d'altres d'agraris, veins de les zones urbanes o amb una certa 
industria, on la térra no és Túnica font de riquesa. 

8. LA PARTICIPACIÓ ELECTORAL 

Si examinem no ja les associacions de l'estructura material amb les candi
datures concretes sino amb la participació política, trobem lógicament que 
son mes participatius aquells contextos amb un índex de comerc important, 
amb un percentatge fort d'obrers especialitzats, d'empleats i d'empreses de 
mes de 50 treballadors. En canvi, l'abstenció electoral és mes forta en els 
llocs predominantment agraris i sobretot en aquells on hi ha forca explota
cions superiors a 50 ha., que dintre del marc cátala poden ser considerades 
grans explotacions. A Lleida es confirma —correlació negativa de la partici
pació amb el % de terres llaurades— l'abstenció tradicional de les comar
ques de la muntanya. Vegeu quadre n.° 29. 

3.3.3. Influencia del nombre d'habitants deis municipis en el comportament 
electoral 

Per tal d'esbrinar si el nombre d'habitants deis municipis incideix en el com
portament electoral hem distribui't tots els pobles de Catalunya en vuit clas-
ses tenint en compte el cens electoral, en el ben entes que normalment el 
cens electoral és proporcional ais habitants del municipi48. 

En les eleccions legislatives de febrer de 1936, que son el nostre ante-
cedent mes próxim d'elecció democrática, l'abstenció era mes forta en els 
municipis amb pocs electors i també en els mes grans. El Front d'Ordre va 
obtenir millors resultats en els municipis petits mentre que el Front d'es-
querres ho va fer en els de major nombre d'electors. 

48. El coeficient de correlació entre padró d'habitants del 1975 i cens electoral 
del 1977 es 0,89 per la circumscripció de Barcelona, 0,95 per la de Girona, 0,99 per 
la de Tarragona i 0,98 per la de Lleida. 
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QUADRE 29. Correlacions mes signífícatives de l'abstenció electoral amb les variables 
demográfiques i socioeconómiques 

BARCELONA 

% Obrers industriáis + empleats +0,45 
% Obrers d'empreses + 50 treballadors +0,44 
% Obrers especialitzats +0,41 
% D'immigrants +0,26 

índex de comerc +0,21 
% Treballadors agraris —0,50 

GIRONA 

% Obrers industriáis + empleats +0,36 
% Obrers especialitzats +0,30 
% Obrers ¿'industries de + 50 treb. +0,33 

índex de comerc 
% D'immigrants 
% Propietaris agraris sense assalariats —0,36 

+ 0,26 
+ 0,21 

% Treballadors agraris ,34 

LLEIDA 

índex Creixement 60-70 +0,30 
índex creixement 70-75 +0,29 
índex de comerc +0,29 
DensitatxKm2 +0,20 

% Directius + prof. iiberals +0,21 
% D'immigrants +0,18 
% Terres en censos i altres rég. tinenga —0,26 
% Terres no llaurades 
% Explotacions + 50 Ha 

,29 
,30 

TARRAGONA 

índex creixement 60-70 +0,22 
índex creixement 70-75 +0,20 

% Obrers industria + servéis +0,29 
% Treballadors agraris —0,22 
% Explotacions + 50 Ha —0,23 

•-i 

Cal remarcar que on l'esquerra avantatja mes la dreta és en el darrer grup, 
que inclou la ciutat de Barcelona. 

QUADRE 30. Eleccions legislativas, 12-11-1936. Resultáis electorals segons el nombre 
d'electors deis municipís * 

Cens electoral Abstenció Front d'ordre Front d'esquerres 
r 

-500 31,3 34,4 33,6 
de 501- 1.500 29,4 31,9 38,2 
de 1.501- 3.000 24,9 33,1 41,6 
de 3.001-10.000 26,1 30,8 42,5 
+ 10.000 34,3 24,6 41,0 

* Elaboració a partir deis resultáis publicáis en el Butlletí de la Generalitat de 
Catalunya de febrer del 1936. 
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Examinarem ara si a les legislatives del 77 es confirma o no aquesta ten
dencia general quant a la influencia del nombre d'habitants-electors en la ma-
jor o menor participado i en 1'orientado del vot. 

3.3.3.1. El nombre d'electors i l'abstenció electoral 
També el 1977 l'abstenció mes forta es produeix a la circumscripcio de Bar
celona en els municipis mes petits i en els mes grans. Hem de teñir en comp-
te en valorar aixó que a la classe vuitena (mes de 100.000 habitants), hi té 
un pes definitiu la ciutat de Barcelona on históricament l'abstenció ha estat 
sempre important. 

OUADRE 31. Abstenció (°/o sobre cens electoral) 

Cens electoral 

I - 5 0 0 
II 500- 1.000 

III 1.001- 5.000 
IV 5.001- 10.000 
V 10.001- 20.000 

VI 20.001- 50.000 
Vil 50.000-100.000 

VIII + 100.000 

Barcelona 

22,6 
18,1 
15,6 
15,4 
19,2 
17,5 
18,9 
22,0 

Girona 

22,3 
19,4 
18,8 
16,7 
20,3 

— 

17,8* 
— 

Lleida 

30.3 
24,2 
21,1 
19,5 

— 

— 

20,7* 
— 

Tarragona 

19,7 
20,1 
20,8 
23,6 
16,2* 
25,8* 
22.6* 

— 

* A la classe Vil de Girona, hi figura només Girona capital; a la classe Vil de Lleida 
només hi ha la, ciutat de Lleida; -a la classe V de Tarragona, hi ha només el municipi de 
Valls; a la VI, Reus i Tortosa i a la Vil, Tarragona capital. 

A la circumscripcio de Girona, la participado és en conjunt mes alta que 
a la resta de Catalunya i és en els municipis amb menys de 500 electors on 
apareix l'abstenció mes important. El mateix fenomen es detecta a Lleida 
encara amb mes intensitat —recordem que les comarques lleidatanes son 
sempre mes abstencionistes— mentre que a Tarragona el percentatge mes 
alt ¿'abstenció apareix a la classe VI —Reus i Tortosa—. Potser influeix en 
aixó el fet que a la ciutat de Reus va ser anuHada la votació en algunes taules 
per una amenaca de bomba, i es repetí l'elecció uns dies després amb una 
lógica abstenció important. 

En general, podem dir que és en els municipis mes petits on s'acostuma 
a produir l'abstenció mes forta i també en les grans metrópolis. 

3.3.3.2. El nombre d'electors i l'orientació del vot 

ALIANZA POPULAR. A la circumscripcio de Barcelona té tendencia a teñir uns 
percentatges relativament mes alts en els pobles de menys de 1.000 habitants 
i en les ciutats de mes de 100.000, mentre que a les altres circumscripcions 
acostuma a teñir una forya bastant semblant a totes les classes de municipis 
en el ben entes que a Lleida i a Tarragona obté arreu uns percentatges rela
tivament mes importants. 

UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO. La for$a de la UCD a la circumscripcio de Bar
celona tendeix a disminuir a mesura que aumenta el nombre d'habitants pero 
es recupera lleugerament a la classe darrera —concretament a la ciutat de 
Barcelona—. També a la resta de circumscripcions es manté la tendencia de 
correlació negativa entre la UCD i el nombre d'electors. 
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UNIÓ DEL CENTRE I DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA DE CATALUNYA. A Barcelona, 
aquesta candidatura fa clarament millors resultats en els pobles amb pocs 
electors, i el mateix succeeix a Tarragona, mentre que a Girona i a Lleida els 
resultats es distribueixen arreu de manera semblant, excepte a la classe IV 
d'aquesta darrera circumscripció on gairebé obté un 10 % de vots, resultat 
molt per sobre de la mitjana d'aquesta candidatura. 

PACTE DEMOCRÁTIC PER CATALUNYA. La votació que obté el PDC a la círcums-
cripció de Barcelona és inversamente proporcional al nombre d'electors deis 
municipis. Aquesta correlació negativa es manté a les altres circumscripcions 
amb alguna excepció, com per exemple a Valls —Tarragona— on el PDC treu 
millors resultats deis que li pertocarien segons la tendencia general. 

r 

SOCIALISTES DE CALALUNYA (PSC-PSOE). Així com fins ara hem vist que la corre
lació entre nombre d'electors i candidatures de centre i dreta era. negativa, 
amb els socialistes és positiva. A la circumscripció de Barcelona aquesta 
correlació és forta i clara. A Girona també, si exceptuem la categoriá V (en
t re 10.000 i 20.000 electors) on descendeix sobtadament el percentatge obtingut 
pels socialistes. A les comarques lleidatanes també augmenta la implantació 
deis socialistes a mesura que augmenta el nombre d'electors. En canvi a, 
Taragona la máxima forca l'assoleixen en les categories intermedies (entre 
5.000 i 20.000 electors). 

PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. També és, en general, positiva la 
correlació entre el nombre d'electors i la votació obtinguda peí PSUC. 
A la circumscripció de Barcelona augmenta considerablement la seva forca 
a part ir de 10.000 electors per a disminuir d'una mañera important a la ciutat 
de Barcelona. A Girona, els resultats son febles en general i també a Lleida 
pero en ambdues circumscripcions es manté aquesta correlació positiva i 
també a Tarragona, excepte a la categoría II (pobles entre 500 i 1.000 elec
tors) . 

3.3.3.3. El nombre d'electors i el sistema de partits 
Si examinem el quadre de partits guanyadors, veiem que a la circumscripció 
de Barcelona el Pacte Democrátic guanya en els municipis de menys de 
5.000 electors i els socialistes en els de mes de 5.000. A les comarques barce-
lonines, el PSUC ocupa sempre un segon o tercer lloc, la UCD normalmente el 
quart i la UCDCC el cinqué, excepte en els municipis de menys de 500 habi-
tants on és l'AP la candidatura que ocupa aquest lloc. 

A les comarques gironines, el Pacte Democrátic per Catalunya acostuma 
a guanyar a totes les classes de municipis excepte a la IV (de 5.001 a 10.000 
electors) i a la ciutat de Girona, on ho fan els socialistes. A la circumscripció 
de Girona, a diferencia de la de Barcelona, la UCD ocupa el tercer lloc mentre 
que el PSUC, del segon lloc que ocupava a Barcelona en els municipis de mes 
de 10.000 electors passa al quart, i la UCDCC gairebé sempre manté el cinqué. 

A la circumscripció de Lleida, la UCD guanya a tots els municipis petits i 
també a Lleida capital mentre que a tots els altres triomfa el PDC. Així, dones, 
el PDC i la UCD ocupen alternativament els dos primers llocs, mentre que els 
socialistes es presenten com a tercera forca en els municipis de menys de 
5.000 electors i com a segona forca en els altres de mes població. 

A les comarques de Tarragona, la UCD guanya en totes les categories ex
cepte en la cinquena —Valls— on ho fan els socialistes. El segon lloc l'ocu-

i» 
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QUADRE 32. Mitjana obtinguda per les diferents candidatures segons el nombre d'elec-
tors del municipi. (Els percentatges son sobre el cens electoral) 

BARCELONA 
CENS ELECTORAL AP UCDCC UCD PDC EC PSC/ 

PSOE PSUC 

1 
II 

III 
IV 
V 

VI 
Vi l 

VIII 

—500 
500- 1.000 

1.001- 5.000 
5.001- 10.000 

10.001- 20.000 
20.001- 50.000 
50.001-100.000 
+ 100.000 

4,6 
3,3 
2,9 
2,5 
1.6 
1.4 
1,3 
2,8 

11.2 
9.3 
7,1 
6,0 
4,0 
3.2 
2,1 
4,0 

15,2 
12,0 
10,1 
10,9 
10,4 
11,1 
9,4 

12,8 

22,2 
25,6 
22,7 
19,1 
11,9 
11.8 
8,3 

10,5 

3,1 
4,0 
3,2 
4,6 
3,3 
2,9 
2,0 
3.9 

9,2 
14,1 
21,2 
22,7 
24,2 
28,3 
30,7 
23,4 

4,1 
6.6 

11,6 
13,8 
20,4 
18,8 
22,7 
14.7 

QUADRE 33. Mitjana obtinguda per les diferents candidatures segons el nombre d'elec-
tors del municipi. (Els percentatges son sobre el cens electoral) 

GIRONA 
CENS ELECTORAL AP UCDCC UCD PDC EC PSC/ 

PSOE PSUC 

1 
II 

III 
IV 
V 

VI 
Vi l 

VIII 

—500 
500- 1.000 

1.001- 5.000 
5.001- 10.000 

10.001- 20.000 
20.001- 50.000 
50.001-100.000 
+ 100.000 

2.3 
2,0 
2,3 
2,6 
2,8 

3,8 
5,3 
4,4 
4.2 
3,9 

19.0 
16,8 
14,2 
14,6 
12,3 

20,1 
24,2 
22,8 
21,2 
22,6 

3,0 
1.7 
2,3 
1.9 
1,6 

13,6 
15,3 
20,3 
24,0 
12,3 

5,2 
5,0 
6,5 
7,5 
9,8 

3,2 4,7 14,6 19.1 1,3 20,7 12,1 

QUADRE 34. Mitjana obtinguda per les diferents candidatures segons el nombre d'elec-
tors del municipi. (Els percentatges son sobre el cens electoral) 

LLEIDA 
CENS ELECTORAL AP UCDCC UCD PDC EC PSC/ 

PSOE PSUC 

1 
II 

III 
IV 
V 

VI 
Vi l 

VIII 

—500 
500- 1.000 

1.001- 5.000 
5.001- 10.000 

10.001- 20.000 
20.001- 50.000 
50.001-100.000 
+ 100.000 

4,3 
3,9 
4.1 
5,2 
_ 

4,1 

7,9 
7,1 
7,2 
9.6 

6,5 
- ^ 

20,9 
22,0 
21,5 
15,8 

^ — 

19,4 
_ 

20,0 
22,0 
21,5 
19.4 

— _ 

13,1 
— 

5.4 
5,8 
7,8 
4,2 
^ — 

4,3 
— 

5,1 
8,2 

10,7 
16.1 

_ _ 

16,4 
— 

4,8 
7.7 
8.6 
9,4 
_ 

_ 

13,9 
— 

QUADRE 35. Mitjana obtinguda per les diferents candidatures segons el nombre d'elec-
tors del municipi. (Els percentatges son sobre el cens electoral) 

TARRAGONA 
CENS ELECTORAL AP UCDCC UCD PDC EC PSC/ 

PSOE PSUC 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
Vi l 

VIII 

—500 
500- 1.000 

1.001- 5.000 
5.001- 10.000 

10.001- 20.000 
20.001- 50.000 
50.001-100.000 
+ 100.000 

5,8 
5,8 
5,6 
2.8 
4.2 
4.1 
4,2 
^ — 

6,3 
4,4 
5,1 
3,3 
3,7 
3.7 
3,8 
• ^ — 

17,5 
22.8 
22,7 
21,8 
9.9 

21,1 
19,6 

— 

17.0 
14,3 
11,1 
10,8 
18,9 
9,7 
8,5 
— 

3,8 
3,9 
4.4 
2,5 
5,3 
1,9 
3,1 
^ — 

15,6 
18,3 
16,0 
19,5 
25,5 
17,9 
18,8 

_ 

11.6 
8.0 

11,4 
12,7 
11,9 
12,4 
15,8 

— 
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QUADRE 36. Partits que obtenen els millors resultáis en les quatre circumscripcions ca
talanes segons el nombre d'electors del municipi 

CENS ELECTORAL 

1 —500 
II 500- 1.000 

III 1.001- 5.000 
IV 50.001- 10.000 
V 10.001- 20.000 

VI 20.001- 50.000 
Vil 50.001-100.000 

VIII +100.000 

BARCELONA 

1 2 3 

PDC UCD UCDCC 
PDC PSC/ PSOE UCD 
PDC PSC/ PSOE PSUC 

PSC/PSOÉ PDC PSUC 
PSC/PSOE PSUC PDC 
PSC/ PSOE PSUC PDC 
PSC/ PSOE PSUC UCD 
PSC/ PSOE PSUC UCD 

GIRONA 

1 2 3 

PDC UCD PSC/ PSOE 
PDC UCD PSC/ PSOE 
PDC PSC/ PSOE UCD 

PSC/PSOE PDC UCD 
PDC PSC/ PSOE UCD 

PSC/PSOE PDC UCD 

CENS ELECTORAL 

I —500 
II 500- 1.000 

III 1.001- 5.000 
IV 50.001- 10.000 
V 10.001- 20.000 

VI 20.001- 50.000 
VII 50.001-100.000 

VIII 4-100.000 

LLEIDA 

1 2 3 

UCD PDC UCDCC 
PDC UCD PSC/PSOE 
PDC UCD PSC/ PSOE 
PDC PSC/PSOE UCD 

UCD PSC/PSOE PSUC 

TARRAGONA 

1 2 3 

UCD PDC PSC/ PSOE 
UCD PSC/PSOE PDC 
UCD PSC/ PSOE PSUC 
UCD PSC/ PSOE PSUC 

PSC/PSOE PDC PSUC 
UCD PSC/PSOE PSUC 
UCD PSC/ PSOE PSUC 

pen sempre els socialistes excepte en els pobles de menys de 500 electors 
i a Valls, on ho fa el PDC. El tercer lloc l'ocupen els comunistes excepte en 
els municipis de menys de 1.000 electors. Com veiem, a Tarragona és menys 
important la influencia de la població del municipi en el comportament elec
toral per tal com arreu és mes semblant la combinació de partits guanyadors. 
Com a cloenda d'aquest apartat sobre la influencia del nombre d'electors en 
el comportament electoral, podem dir que tant a l'any 1977 com al 1936 hi ha, 
en general, la tendencia que els municipis mes petits i la ciutat de Barcelona 
siguin mes abstencionistas. 

A la circumscripció de Tarragona, el 15 de juny l'abstenció és mes gran a 
mesura que augmenta el nombre d'habitants del municipi excepte a Tarra
gona-capital i a Valls. 

Quant a l'orientació del vot, les candidatures dretanes i de centre acos-
r 

turnen a obtenir els seus millors resultats en els municipis mes petits i en 
els mes grans, en el ben entes que quan parlem de municipis petits i grans 
no ens referim a l'extensió territorial sino al nombre d'habitants o d'electors. 
Les candidatures esquerranes teñen una correlació positiva amb el nombre 
d'electors. «Socialistes de Catalunya» fa els seus millors resultats en els mu
nicipis entre 5.000 i 100.000 habitants i a Barcelona-capital. A Tarragona, la 
seva forga és bastant semblant arreu. El PSUC segueix la mateixa tendencia 
que els socialistes pero la seva incidencia disminueix a la ciutat de Barcelona. 

Quant ais tres primers partits guanyadors, podem dir que son diferents 
a les circumscripcions. 
A Barcelona, per ordre de municipis mes o menys habitáis, les combinacions 
mes usuals son PDC-PSC-UCD; PSC-PSUC- PDC i PSC-PSUC-UCD, excepte a la 
ciutat de Barcelona on la UCD obté el segon lloc, després deis socialistes. Com 
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a la resta de l'Estat, la terciarització és un element estretament Iligat al 
triomf del Partit del Govern. 

A Girona, les combinacions mes corrents son PDC-UCD-PSC i PDC-
PSC-UCD. Els socialistes avantatgen el PDC a la capital. 

A Lleida, generalment els tres partits guanyadors a totes les categories 
de municipis son PDC-UCD-PSC, i a Lleida capital UCD-PSC-PSUC. 

A Tarragona és on indubtablement el nombre d'habitants sembla no 
influir gaire sobre el comportament electoral. Arreu de la circumscripció, la 
combinació mes freqüent és: UCD-PSC-PSUC. 

A Catalunya, en els municipis petits es disputarien el triomf el centre 
nacionalista i el Partit del Govern que recolliria potser les antigües xarxes 
de poder local. En els municipis intermedis la máxima competitivitat seria 
entre socialistes i centre nacionalista, i en les grans concentracions indus
triáis socialistes i comunistes competirien en front del PDC. A les capitals 
«provincials» torna a fer bons resultats el Partit del Govern si bé només a 
Lleida i Tarragona aconsegueix derrotar els socialistes. 

3.3.4. Análisi de regressió 

Basant-nos en l'análisi de correlacions, hem fet una selecció d'aquelles varia
bles que mostraven un lligam mes fort amb el comportament electoral i hem 
realitzat una análisis de regressió múltiple per tal de trobar la millor com
binació lineal de variables que determini de la manera mes ajustada possible 
la variació de les quatre candidatures que obtenen mes vots a Catalunya. Cal-
dir que, a mes de les variables demográfiques i socioeconómiques, hem intro-
dui't en la nostra análisi la tradició del vot, que per a nosaltres no podia 
ser altra que els resultats de les eleccions legislatives del 1936. Malgrat el 
temps passat i les inevitables transformacions económiques que han tingut 
lloc a molts municipis, ens va semblar interessant veure si el percentatge de 
vots del Front d'Esquerra ens servia en certa manera com a variable ideo
lógica o, millor dit, com a índex visible d'uns valors tradicionals i histories. 

Per a cada partit hem fet successives seleccions de variables per tal de 
maximitzar el coeficient de regressió múltiple i minimitzar la mitjana de 
l'error estándard. 

Comentarem ara els resultats, molt breument, per a cada circumscripció i, 
després, per a cada partit. 

A la circumscripció de Barcelona, els coeficients de regressió múltiple son 
molt elevats, sobretot els del PSUC (R = .82) i el del PSC-PSOE (R = .75). 

A Barcelona (vegeu quadre 37) l'indicador que sembla teñir un pes mes 
important en la determinació del comportament electoral49 és la immigra-
ció —de signe positiu amb socialistes i comunistes i la UCD, i negatiu amb 
el PDC—. El creixement de poblado té incidencia positiva sobre el vot PSUC 
i PSC i negativa sobre el de la UCD i el PDC. La tradició de vot —Front d'Es-
querres— té un pes en el cas del PSUC i el PSC. ( + ) 

49. Per a poder comparar mes adequadament els coeficients de regressió par
cial (b) es poden calcular els coeficients beta (3) —beta weights— que s'obtenen mul-
tiplicant els coeficients b pels resultats de dividir la desviació estándard de cada 

variable independent per la desviació estándar de la variable dependent 
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El percentatge d'assalariats (obrers + empleats) té un pes important en 
la determinado del vot d'esquerra, sobretot del PSC (+) , i també de 
la UCD (—). El percentatge de trehalladors de la mitjana i gran empresa 
(+ de 50 treb.) té un paper positiu en la determinació del vot comunista i del 
vot UCD, i, en sentit negatiu, en el deis socialistes. Només comprovem un cert 
pes de Vindex de práctica dominical en el vot de la UCD ( + ) i en el del PSC-
PSOE (—). L'indicador «Percentatge de propietaris, directius i professions 

QUADRE 37. Circumscripció de Barcelona. Análisi de regressió múltiple 

PSUC 

* % Immigració 
índex creixement (1975) 

% Vots Front d'Esquerres (1936) 
% Trehalladors mitjana i gran empresa 
% Obrers i empleats 

Densitat x Km2 

% Trehalladors petita industria 
R = 0,826 error estándard 4,34 

. 

PSC 

% Immigració 
% Vots front d'Esquerres (1936) 

índex creixement (1975) 
* % Obrers i empleats 

% Directius i professions liberáis 
% Agraris 

Densitat per Km2 

Práctica dominical 
% Trehalladors mitjana i gran industria 

R = 0,751 error estándard 6,95 

• . 

PDC 

* % Immigració 
% Agraris 

Densitat per Km2 

% Trehalladors industria 50 trehalladors 
índex creixement (1975) 
R = 0,520 error estándard 9,45 

T T 

UCD 

Coeficients de 
regressió 

parcial 

0,241 
0,058 
0,077 
0,022 
0,034 
0,0001 

—0,020 

Coeficients de 
regressió 

parcial 

0,216 
0,154 
0,087 
0,197 
0,165 
0,112 
0,0001 

—0,027 
—0,012 

i» 

Coeficients de 
regressió 

parcial 

—0,421 
—0,218 
—0,003 
—0,019 
—0,025 

Coeficients de 
regressió 

parcial 

% Propietaris, directius i professions liberáis 0,152 
% Immigració 

índex práctica dominical 
% Trehalladors mitjana i gran industria 

* % Obrers i empleats 
índex creixement (1975) 

% Treballadors industria petita 
R = 0,389 standard error 

* 

0,064 
0,021 
0,014 

—0,077 
—0,064 
—0,010 

Coeficients de 
regressió parcial 

estandart tzats 

0,532 
0,157 
0,134 
0,124 
0,101 
0,040 

—0,099 

Coeficients de 
regressió parcial 

estándar i tzats 

0,350 
0,197 
0,173 
0,430 
0,118 
0,254 
0,029 

—0,073 
—0,206 

Coeficients de 
regressió parcial 

estandaritzats 

—0,641 
—0,467 
—0,084 
—0,062 
—0,047 

Coeficients de 
regressió parcial 

estandaritzats 

0,167 
0,159 
0,087 
0,089 

—0,257 
—0,195 
—0,053 

* Variables que teñen mes pes en la regressió 
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liberáis» sembla ser important per a determinar el vot favorable al partit 
del Govern ( + ) . 

A la circumscripció de Girona (vegeu el quadre 38) la immigració només 
contribueix a la determinació del vot PSUC i no a la del vot socialista, que 
a Girona, provindria, amb una forga semblant, de catalans i immigrats. 
L'índex de creixement i el % de treballadors de la mitjana i gran industria 
determinen positivament el vot comunista i negativament el de la UCD. 

El percentatge de treballadors a la industria petita (— 50 treb.) sembla 
teñir un poder de determinació del vot favorable a la UCD i al PDC. A Girona 
té menys capacitat «explicativa» el vot favorable al Front d'Esquerres que 
només té una incidencia en el vot deis socialistes. Recordem que el mapa 
electoral gironí resultant de les eleccions de febrer del 1936 havia sofert 
grans canvis respecte al de novembre del 1933, havent-hi zones senceres de 
tradició republicana i progressiva que es van decantar cap al Front d'ordre. 
Aquest trasbals d'unes tendéncies relativament consolidades pot explicar la 
poca capacitat explicativa deis resultats del Front d'Esquerres respecte al 

QUADRE 38. Circumscripció de Girona. Análisi de regressió múltiple 

PSUC 

Coeficients de 
regressió 

parcial 

Coeficients de 
regressió parcial 

estandaritzats 

% Immigració 
% Treballadors mitjana i gran industria 

índex creixement (1975) 
Treballadors industria petita 
R = 0,490 error estándard 3,86 

0.136 
0,015 
0,051 
0,003 

0.345 
0,246 
0,181 

—0,010 

PSC 

Coeficients de 
regressió 

parcial 

Coeficients de 
regressió parcial 

estandaritzats 

% Obrers i empleats 
% Front d'esquerres (1936) 
% Agraris 

Densitat per Km2 

R = 0t414 error estándard 8,44 

0,218 
0.126 
0,088 
0.002 

0,496 
0.175 
0,224 
0.058 

PDC 

Coeficients de 
regressió 

parcial 

Coeficients de 
regressió parcial 

estandaritzats 

* % Treballadors industria petita 
% Propietaris, directius i professions liberáis 
% Actius 

R = 0,217 error estándard 9,36 

0,010 
0,156 
0,105 

0.160 
0,144 
0,087 

UCD 

Coeficients de 
regressió 

parcial 

Coeficients de 
regressió parcial 

estandaritzats 

% Treballadors industria petita 
índex creixement (1975) 
Treballadors mitjana i gran industria 
R = 0,228 error estándard 8,13 

0,001 
,100 
,017 

0,018 
,188 
,147 

* Variables que teñen mes pes en la regresió. 
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comportament del 15-J.S0 El percentatge d'agraris s'inclou en la millor combi-
nació de variables per a la determinació o predicció del vot PSC-PSOE deixant 
ben clara la vinculació deis socialistes ais medis rurals. 

r 

En la circumscripció electoral de Lleida (vegeu el quadre 39) els indica-
dors referents a la «tradició» teñen una considerable importancia. L'índex 

w 

\ 

QUADRE 39. Circumscripció de Lleida. Análisi de regressió múltiple 

PSUC 

* 

PSC 

• 

PDC 

* 

UCD 

* 

i 

% 

% 

% 

% 

X 

n 

L 

Treballadors agraris 
Immigració 
Densitat per Km2 

Obrers i empleáis 
Directius i propietaris 

% Creixement (1975) 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

índex práctica dominical 
R = 0,504 error estándard 4,89 

-

Front d'esquerres (1936) 
Immigració 
Densitat per Km2 

Creixement (1975) 
índex práctica dominical 
R = 0,459 error estándard 5,0 

• 

Front 1936 
Obrers i empleats 

1 • 

Agraris 
Propietaris, directius i prof. liberáis 
Explotacions agráries de 20-50 ha. 

% Treballadors mitjana i gran industria 

% 

% 

% 

% 

Coeficients de 
regressió 

parcial 

0,149 
0,122 
0,008 
0,118 
0,145 
0,064 

—0,102 

Coeficients de 
regressió 

parcial 

0,039 
0,146 
0,009 
0,072 

—0,065 

Coeficients de 
regressió 

parcial 

0,099 
0,182 
0,177 
0,234 
0,030 

—0,044 
R = 0,185 error estándard 11,99 

L 

L 

Índex creixement (1975) 
Immigració 
Agraris 
Obrers i empleats 
Front d'esquerres (1936) 
R = 0,273 error estándard 8,09 

Coeficients de 
regressió 

parcial 

0,116 
0,094 

—0,179 
—0,244 
—0,088 

Coeficients de 
regressió parcial 

estandaritzats 

0,591 
0,192 
0,132 
0,341 
0,197 
0,132 

—0,328 

i 

Coeficients.de 
regressió parcial 

estandaritzats 

0,127 
0,213 
0,138 
0,137 

—0,194 

Coeficients de 
regressió parcial 

estandaritzats 

0,103 
0,244 
0,325 
0,147 

r 

0,064 
—0,071 

Coeficients de 
regressió parcial 

estandaritzats 

0,161 
0,099 

—0,478 
—0,476 
—0,134 

* Variables que teñen mes pes en la regressió. 

50. Vegeu, Rosa Virós «El comportamiento electoral de los municipios de Gi-
rona durante la II República: una aproximación a su base social y económica». Tesi 
doctoral. Facultat de Dret (U.'B.), 1975. 
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de práctica religiosa té una incidencia en la determinació del vot socialista i 
comunista —de signe negatiu— i la votado obtinguda peí Front d'Esquerres 
el 1936 té una certa capacitat de determinació de la votació obtinguda peí 
PSC-PSOE i PDC ( + ) i UCD (—). El fet que el coeficient de regressió res
pecte al PDC tingui signe positiu, igual que amb els socialistes, sembla 
reforjar la idea de la implantado del PDC en contextos mes progressistes que 
no pas els de la UCD. A Lleida, com a Barcelona, la immigració té capacitat 
de determinació respecte al vot PSUC, PSC-PSOE i UCD ( + ) . 

El percentatge d'agraris forma part de la millor combinació de variables 
per a la determinació del vot del PDC ( + ) i UCD (—). 

A la circumscripció electoral de Tarragona (vegeu el quadre 40) els coefi-
cients de regressió múltiple son molt moderats i els indicadors relacionats 

QUADRE 40. Circumscripció de Tarragona. Anállsi de regressió múltiple 

PSUC 

* 

PSC 

* 

PDC 

* 

UCD 

* 

\ 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

Front d'esquerres 1936 
Propietaris + directíus 
Treballadors gran industria 
Práctica dominical 
Treballadors industria petita 
R = 0,427 error estándard 6,51 

Immigració 
Creixement (1975) 
Actius 
Práctica dominical 
R = 0,376 error estándard 8,24 

Práctica dominical 
Obrers i empleats 
Front d'esquerres (1936) 
Propietaris i directíus i professions 
Agraris 
Creixement (1975) 

Coeficients de 
regressió 

parcial 

0,174 
0,204 
0,038 

—0.078 
—0,068 

Coeficients de 
regressió 
parcial 

0,128 
0,087 
0,131 

—0,086 

Coeficients de 
regressió 

parcial 

0,175 
0,410 
0,125 

liberáis 0,409 

R = 0,358 error estándard 8,91 

Creixement (1975) 
Práctica dominical 
Actius 
Treballadors industria petita 
Front d'esquerres (1936) 
R = 0,278 error estándard 11,49 

0,307 
—0,062 

Coeficients de 
regressió 

parcial 

0,059 
—0,067 
—0,185 
—0,096 
—0,235 

Coeficients de 
regressió parcial 

estandartizáis 

0,287 
0,178 
0,114 

—0,194 
—0,169 

Coeficients de 
regressió parcial 

estandaritzats 

0,159 
0,154 
0,110 

—0,173 

Coeficients de 
regressió parcial 

estandaritzats 

0,331 
0,864 
0,156 
0,271 
0,794 

—0.130 

Coeficients de 
regressió parcial 

estandaritzats 

0,078 
—0,100 
—0,116 
—0,143 
—0,234 

* Variables que teñen mes pes en la regressió 
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amb el pes de la tradició —práctica dominical i votada del Front d'Esque-
rres del 1936— teñen una gran significado. Com a Lleida, el vot del Front 
Popular té una incidencia positiva en la determinació del vot del PDC. Será 
interessant de comprovar en unes properes eleccions legislatives la influencia 
que en aquest fet pot haver tingut el PSC-R que formava part de la coalíció 
Pacte Democrátic per Catalunya. 

Si mirem ara els resultáis ¿'aquesta análisi de regressió múltiple des de la 
perspectiva deis partits i coalicions, veurem que el PSUC és, sense cap dubte, el 
vot mes fácil de determinar d'acord amb uns certs indicadors socio-económics, 
els mes significatius deis quals son la immigració, els vots del Front Popular, 
el creixement, i el percentatge de treballadors de la mitjana i gran industria, i, 
en sentit negatiu, l'índex de práctica dominical i el percentatge de treballa
dors de la industria perita. 

El vot deis Socialistes de Catalunya es determina en general per la immi-
gració, el percentatge d'obrers i empleats, els vots del Front d'Esquerres, l'ín
dex de creixement i la densitat de població, i, en sentit negatiu, per l'índex de 
práctica dominical. Per determinar el vot del PDC, els millors indicadors son 
el percentatge de propietaris i directius, i de la població activa en general, el 
percentatge de treballadors de la industria petita —menys de 50 treballadors— 
i, en sentit negatiu, la immigració a la circunscripció de Barcelona. 

Quant al Partit del govern (la UCD) el resultat de l'análisi de regressió 
múltiple és ben pobre per a totes les circumscripcions, cosa que posa en relleu 
la heterogeneitat del seu vot. 

Si tenim en compte que l'índex de predictibilitat correspon al grau de de
terminado o indeterminació del vot i que en aquest sentit els factors estruc
turáis de carácter socioeconómic ens indiquen el nivell de comportament «ne-
cessari» mentre que la resta —i especialment la ideología— ens- monstren les 
possibilitats de comportament «aleatori», podem construir un model que for-
malitzi el que hem dit on els índex extrems corresponen respectivament al 
máxim d'indeterminació i de determinació. Segons les dades que hem apor-
tat, el PDC i la UCD apareixen com les candidatures de major impredictibi-
litat. El nacionalisme centrista apareix amb arrels estructuráis difícilment 
detectables, la qual cosa sembla confirmar el carácter suprastructural i ideo-
logic del vot rebut, d'acord amb les propostes de la seva campanya electoral 
i la imatge de les seves candidatures —senzillament «catalanes»—. El PSUC 
es trobaria a l'extrem oposat o de máxima determinació estructural. El vot 
rebut correspondria necessáriament a unes determinades estructures socieco-
nómiques i el vot deis comunistes catalans tindria unes arrels solides i preci
ses que, a la vegada, dificultarien la mobilitat d'un futur vot simplement 
ideológic. 

En el centre del model i próxim al lloc que ocupa el PDC es trobaria el 
vot obtingut peí Partit del Govern. Aquest és sense dubte el mes «polític», pre-
cisament perqué respon a una proposta governamental, pero és també alta-
ment aleatori perqué, encara que relativament condicionat pels factors es
tructuráis, el seu futur depén de la gestió del govern i, fins i tot, del fet de 
mantenir la condició de governamental. Aixó vol dir que la forca electo
ral de la UCD és imprevisible ja que un futur govern socialista —tan solament 
peí seu carácter governamental— podría convertir part del vot UCD en vot so
cialista. 

Per últim, «Socialistes de Catalunya» es presenta com una síntesi deis fac
tors estructuráis i suprastructurals, del que és determinat i del que és aleato
ri. Amb arrels menys solides i determinades que el PSUC, el PSC-PSOE ex-
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pressa un interessant equilibri entre la determinado socioeconómica i la lli-
bertat ideológica. En aquest sentit el seu vot és mes interclassista —segons 
el concepte tradicional de «classe»—, mes intercomunitari —en el sentit cul-
tural-lingüístic— i, per tant, mes polític que social o nacional o governamental. 

El vot socialista sembla ser un vot de classe «nova» —deis treballadors en 
general i no solament deis obrers—, i és també un vot nacionalista «nou» 
arrelat a Catalunya com a societat real i concreta. 

Qué podem dir de la relativament feble capacitat de determinado de les 
variables estructuráis? Per una banda es confirma el que ja hem dit en parlar 
de l'análisi de correlacions de variables i factors electorals amb els indica-
dors socioeconómics, que, si fem excepció de la circumscripció electoral de 
Barcelona, les tendéncies electorals a nivell ecológic semblen poc dependents 
de l'efecte ambient. Aquesta comprovació ens confirma l'interés que pot teñir 
comparar aquests resultats amb els futurs sondeigs d'opinió on podrem de
tectar lógicament els components psicológics i ideológics deis votants indivi
duáis. Potser aleshores podrem valorar mes justament la incidencia del con-
text socioeconómic en la determinació del vot. 

En el futur és d'esperar que podrem millorar el grau de predictibilitat in-
troduint en la regressió múltiple els resultats de les eleccions del 15-J.5i 

3.4. Conclusió 

Voldríem fer ara una valoració final d'aquesta aproximació estadística ais 
resultats de les eleccions legislatives del 1977. És important, en primer lloc, 
recordar les limitacions de la nostra recerca. Quant a les variables emprades 
ens en manquen sobre implantació de partits, tradició de vot 52 culturáis 
—cens lingüístic, difusió de premsa i TV, per exemple— i económiques —ni
vell de renda, distribució de riquesa, dinámica industrial, etc.—. També cal 
no oblidar que es necessari millorar les que ja tenim i que fan referencia no-
més a una mostra de la població. 

Quant al nivell d'análisi, també ha estat una limitació no poder emprar 
com a unitat la secció censal ja que les dades demográfiques i socioeconómi-
que en qué disposavem eren agregades per municipi. Quant al metode, hem 
emprat exclusivament l'ecológic, amb el qual no podem abastar l'elector indi
vidual per tal com la nostra análisi es redueix a Testudi de les tendéncies del 
comportament electoral d'unitats administratives —municipis— situades en 
espais geográfics concrets —cirmuscripcions, comarques. 

Una altra limitació important de la nostra recerca és que només té per 
objecte l'estudi d'una sola consulta electoral —les eleccions legislatives del 
1977— primeres eleccions democrátiques després de 40 anys. Caldrá estudiar 
una serie d'eleccions abans de comprobar si a Catalunya, com a d'altres paí-
sos, es configuren zones de tradició política clara on s'hereten en certa me
sura models de comportament historie malgrat el pas deis temps i, fins i tot 

51. A la Toscana (Italia) la tradició de vot té una gran forca determinativa 
del comportament electoral. Vegeu Marta Barnini «La Toscana elettorale in questa 
doppoguerra», Quaderni dell osservatore elettorale n.° 1, Firenze, 1977. 

52. Actualment s'estan realitzant estudis per tal de recuperar dades electorals 
históriques de Catalunya del període 1900-1923 (Balcells, Culla i Mir) i de la II Re
pública (M. Vilanova). 
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alguna vegada, malgrat el canvi de l 'estructura socioeconómica, i també per 
poder valorar el grau d'estábilitat del sistema de partits. 

Quant a les técniques estadístiques emprades, cal dir que les que hem uti-
litzat en aquesta primera análisi ens han proporcionat elements válids per a la 
interpretació del comportament electoral pero hem intentat no oblidar mai 
que son només eines que ajuden a la investigado i no una finalitat en elles 
mateixes. Si les hem explicades amb tant de detall ha estat perqué en tot 
moment puguin ser discutides, i fins i tot reinterpretats o matisats els resul
táis facilítant una actitud dinámica i participativa per part del lector interessat. 
El preu que ha calgut pagar per donar tots els elements que han servit per a 
la descripció i en certa manera interpretació deis resultáis és l'exposició fei-
xuga i en certs moments reiterativa. 

Després d'aquestes breus consideracions sobre les limitacions generáis del 
nostre estudi, resumiren molt breument alguns deis seus resultats. 

Sobre el grau de compatibilitat o incompatibilitat de candidatures en les 
diferents unitats d'análisi hem vist com a nivell comarcal l'AP i la UCD coexis-
teixen en els mateixos espais geográfics i semblen excloure o dificultar la 
penetració de totes les altres forces, sobretot de socialistes i comunistes. En 
aquests contextos, l'abstenció acostuma a ser alta i podríem establir la hipó
tesi segons la qual el domini de les forces mes conservadores produeix un 
efecte de despolitització en una part important de la població. 

Socialistes i comunistes coincideixen en algunes zones de predomini es
querrá en les quals es reparteixen un mateix tipus d'electorat mentre que en 
d'altres son opcions alternatives. La coalició PDC sembla teñir un moderat 
efecte d'exclusió respecte al Partit del Govern —la UCD— i respecte al PSUC, 
coincidint en algunes zones amb l'AP i amb el PSC-PSOE, pero ocupant en 
ambdós casos diferents espais polítics ja que enfront de la primera candida
tura jugaría un paper progressista i enfront deis sqcialistes, un paper moderat. 

Realitzada la mateixa análisi dintre del marc de cada circumscripció i 
amb els municipis com a unitat d'análisi, podem fer interessants matisacions 
sobre la diferent estructura relacional —distancies entre electorats— deis par
tits i coalicions en les quatré circumscripcions catalanes. 

Si l'AP i la UCD coincidien a nivell comarcal en uns mateixos espais, a ni
vell municipal les forces conservadores tendeixen en general a excloure's mú-
tuament, la qual cosa indica que un determinat tipus d'electorat dona suport 
alternativament a l'AP, la UCD i la UCDCC. 

El parti t del govern, malgrat la seva molt regular implantado territorial, 
es veu clarament debilitat en les zones amb predomini del PDC o del PSC-
PSOE. 

El PDC s'oposa per una banda a la UCD i per l'altra a socialistes i comunis
tes. La seva incompatibilitat amb la UCD és mes forta a Girona, Lleida i Tar
ragona. 

Quant a les dues opcions majoritáries d'esquerra (el PSUC i el PSC-PSOE) 
a nivell municipal coexisteixen sobretot a la circumscripció de Barcelona i 
en certa mesura a la de Lleida, mentre que a Tarragona i a Girona l'abséncia 
de correlació significativa sembla indicar-nos que ambdues candidatures coin
cideixen en alguns municipis pero en d'altres s'exclouen, canalitzant el vot 
d'esquerres una o altra candidatura. 

Per tal de formular un model descriptiu del comportament electoral ba-
sat en una combinado lineal de factors no observables directament, hem rea-

F 

litzat una análisi factorial —métode del factor principal— que ens ha permés 
representar els partits i coalicions a part ir de les seves saturacions amb els 

i 
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factors o eixos principáis, la qual cosa ens dona unes imatges aclaridores so
bre les proximitats i distancies entre candidatures dintre de cada circums-
cripció electoral. 

A la circumscripció de Barcelona es configuren tres espais polítics definits: 
el que ocupen els socialistes, els comunistes i el candidats al senat de l'Entesa 
deis Catalans —candidatura a la qual donaven suport el PSC-PSOE i el PSUC—, 
el del partit del govern (UCD) i els seus corresponents candidats a senador i, 
finalment, el que ocupen les candidatures de dreta i centre nacionalista amb 
el PDC, la UCDCC, els candidats a senador de Democracia i Catalunya —can
didatura a la qual donaven suport aqüestes dues coalicions electorals—, i 
Tindependent Xirinacs. 

A Girona es repetiría aproximadament aquesta mateixa estructura de vot 
amb la diferencia que la UCDCC estaria mes próxima a l'espai polític ocupat 
per la UCD, la qual cosa també succeeix a Tarragona, on el PDC sembla ocupar 
un espai polític mes próxim a l'esquerra que a Girona i a Barcelona. 

Cal remarcar que a Lleida els espais polítics es troben molt menys delimi-
tats que a les altres circumscripcions. Tenint en compte aixó, i el pes tradicio
nal que té l'abstenció en aquesta circumscripció podem deduir que l'estructura 
de les forces polítiques está poc sedimentada i pot sofrir en el futur importants 
remodelatges. 

A diferencia de les circumscripcions de Barcelona i Girona, a Tarragona és 
la UCD en lloc del PDC la que canalitza majoritáriament el vot de les zones 
mes conservadores. També aquí trobem quatre espais ben diferenciáis: el d'es-
querra, el del centre pro-governamental, el d'AP i el del PDC. 

Simplíficant, podríem dir que els factors mes importants detectáis son: Un 
factor bipolar Esquerra-Centre, un factor de vot progovernamental, un factor 
de Dreta Reformista (AP), i un factor determinat per l'abstenció. 

Respecte a la incidencia del context socioeconómic en el comportament 
electoral, podem dir que, en línies generáis, la dreta es correspondria amb la 
Catalunya rural i l'esquerra amb la industrialitzada i mes urbanitzada. La 
concentració de la industria en determinades zones ha fet de Catalunya un 
país fortament desequilibrat. Aquest desequilibri demográfic i económic ve de 
lluny pero es va agreujant i condemna mitja Catalunya a la desertització, 
mentre que a la circumscripció de Barcelona s'hi concentra el 77,6 % del 
cens electoral total. 

A nivell comarcal, el PSC-PSOE i el PSUC teñen incidencia en comarques 
amb un índex elevat de creixement, amb una forta immigració i amb una 
gran concentració d'assalariats, mentre que l'AP i la UCD obtenen els seus 
millors resultats en comarques amb la majoria de la població activa dedicada 
a l'agricultura, i moltes d'elles en regressió demográfica. El PDC sembla in
cidir en comarques mixtes, amb industria pero també amb agricultura, amb 
un baix percentatge d'immigrats. Quant a l'abstenció, és molt mes impor-
tant en les zones rurals tradicionals amb un índex elevat de práctica domi
nical. 

Si emprem els municipis com a unitat d'análisi, veiem que a les circums
cripcions de Barcelona i Lleida, que son els dos extrems en l'escala d'Urba-
nització-Ruralitat i possiblement a causa de la seva major homogeneitat, és 
on apareixen unes correlacions mes fortes entre estructura socioeconómica i 
comportament electoral, sobretot respecte a les forces d'esquerra que acostu-
men a teñir la seva implantació fortament concentrada en espais molt con-
crets. El PDC presenta correlacions molt baixes i és només significativa i de 
carácter negatiu la que té amb la immigració. Deis factors político-electorals 

188 



que hem esmentat abans, només el d'Esquerra-Dreta, que a Catalunya és en 
ralitat un factor Esquerra-Centre, és l'únic que té una correlació significativa 
amb el factor Urbanització-Ruralitat. Tots els altres teñen molt poca relacio 
amb l'estructura demográfica i socioeconómica i, per tant, son de carácter mar-
cadament ideológíc. 

Cal remarcar que en haver-hi menys candidatures per al Senat, aqüestes 
concentren el vot per el Congrés, mes dispers, i obtenen unes correlacions 
mes significatives amb les variables estructuráis socioeconómiques. 

Hem d'esmentar especialment la influencia que té el nombre d'habitants 
del municipi en la tendencia del comportament electoral. A Catalunya, en els 
municipis petits es disputarien el triomf el centre nacionaliste —el PDC— i 
el partit del govern —la UCD— que recolliria potser les antigües xarxes de 
poder local. En els municipis intermedis, la máxima competitivitat es pro-
duiria entre socialistes —PSC-PSOE— i centre nacionalista —PDC— mentre 
que en les ciutats mes grans serien socialistes i comunistes —el PSC i el 
PSUC— els que competirien amb el PDC. A les capitals de provincia la UCD hi 
fa bons resultats, pero només a Lleida i a Tarragona aconsegueix derrotar els 
socialistes. 

Si intentem trobar una combinació lineal-de variables, a partir de la qual 
sigui posible d'ajustar el percentatge de vots obtinguts pels principáis pártits 
amb el menor marge d'error possible —regressió múltiple— veiem que només 
els resultats del PSUC i del PSC poden ser determináis en una bona part a 
partir de l'estructura material. 

Les variables que teñen un paper mes important en la regressió son per 
al PSUC la immigració ( + ), l'índex de creixement de la població —1970-
1975— ( + ), Tíndex de práctica dominical (—), el % de treballadors que tre-
ballen en empreses grans mes de 250 treballadors (+) i el % de vots obtinguts 
peí Front d'Esquerres el 1936 ( + ). 

Per ais socialistes —PSC-PSOE—, la immigració ( + ) , Tíndex de creixement 
de la població —1970-75— ( + ) , el % d'assalariats ( + ), el % d'obrers industriáis 
de les grans empreses (—) i el % de vots obtinguts peí Front d'Esquerres el 
1936 ( + ) . 

Per al PDC, la immigració (—), el % de propietaris i de professions liberáis 
(+ ) i el % de treballadors de la petita industria: —fins a 50 treballadors— ( + ). 
Quant a la UCD, el % de Propietaris i directius ( + ), Tíndex de práctica reli
giosa ( + ) , el % d'assalariats (—) i el % de vots obtinguts peí Front d'Esque
rres el 1936 (—). 

• 

L'análisi de les restes de la regressió múltiple ens mostra quins son els 
municipis on la determinació del vot és mes ajustada i aixó ens permetrá de
limitar unes zones geográfiques homogénies on Testructura socioeconómica ex
plica en gran part el vot i unes altres zones on justament els condicionaments 
económics teñen una feble incidencia sobre el comportament electoral 53. 

En un futur aixó ens conduirá a incloure noves variables culturáis i histó-
riques en el nostre model interpretatiu del comportament electoral. 

53. Una primera aplicació d'aquesta análisi de residus la trobarem en aquesta 
mateixa revista en Tarticle «Els resultats del 15 de Juny a les comarques del Valles 
i del Maresme». 
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4. LES ELECCIONS AL SENAT A CATALUNYA 

Ramón M. Canals/Joaquim M. Molins 
4.1. Introducció 

Amb aquesta nota es pretén una primera aproximació ais resultats de les elec-
cions al Senat, mitjangacnt restabliment d'unes hipótesis de treball, per tal 
d'esbrinar si el comportament electoral és semblant al de les eleccions al 
Congrés de Diputats o bé si existeixen trets diferenciáis entre una elecció i 
l'altra. 

Hem de teñir en compte que la diferencia de sistema electoral per a amb-
dues cambres, amb l'existéncia d'un sistema majoritari amb vot limitat i la 
possibilitat de «panachage» fa que la comparació entre ambdues eleccions si-
gui interessant en ordre a veure la correspondencia entre totes dues votacions 
o l'existéncia d'un transvassament de vots entre les diferents candidatures de 
cada cambra legislativa. 

Per tal d'arribar a aquest objectiu, hem dividit el treball de la següent 
manera. En primer lloc, presentem breument les candidatures principáis, as-
senyalant els partits que les configuren, així com els candidats i programes 
electorals respectius. 

En segon lloc, fem una análisi deis vots en blanc i nuls, i els comparem 
amb les que aparegueren en les eleccions al Congrés. 

Seguidament estudiem el fenomen de l'abstencionisme «encobert», és a dir, 
l'ús de la posibilitat que tenia cada elector de no utilitzar els tres vots dis
ponibles, així com la distribució territorial d'aquesta abstenció parcial. 

En els resultats globals comentem la votació de les diferents candidatu
res a nivell de circumscripció i la implantado que tingueren a nivell co
marcal. 

Finalment, intentem una primera aproximació al tema del possible trans-
vasament de vots sobre les candidatures, mitjancant la comparació deis re
sultats de les eleccions a ambdues cambres. 

4.2. Candidatures al Senat 

4.2.1. Entesa deis Catalans 

Aquesta candidatura era propugnada per les forces principáis d'esquerra 
—Socialistes de Catalunya i el PSUC— i per altres dos partits de la coalició 
Esquerra de Catalunya —l'Esquerra Republicana de Catalunya i Estat Cáta
la—, a mes de ser-ho per molts independents de l'Assemblea de Catalunya. Els 
punts programátics mes importants es resumeixen així: amnistia total; lliber-
tats democrátiques i sindicáis i legalització immediata de tots els partits po-
lítics sense exclusions; restabliment de l'autonomia a Catalunya d'acord amb 
els principis i les institucions configurades a l'Estatut del 1932, i per tant de 
la Generalitat, amb el retorn del seu President; reconeixement del dret de vot 
ais 18 anys. És a dir, es tracta d'una candidatura inspirada en els principis 
fundacionals de l'Assemblea de Catalunya. 

Per la circumscripció de Barcelona es presentaven, Josep Benet, Francesc 
Candel i Alexandre Cirici, els dos primers independents i el tercer del PSC. 

Per Girona es presentaven dos independents, Pere Portabella i Salvador 
Sunyer i el socialista Jaume Sobrequés. 
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Per Lleida, es presentaven, un militant de l'ERC, Rossend Audet i dos so-
cialistes, Josep Ball i Felip Solé Sabarís. 

Finalment,. per Tarragona, un independent, Josep Antón Baixeres i dos so-
cialistes Caries Martí i Josep Subirats, aquest últim fins pocs dies abans, 
membre de l'ERC. 

En aquesta relació, trobem alguns membres fundadors de TAssemblea de 
Catalunya, políticament independents, juntament amb uns quants militants so-
cialistes i un de l'ERC. 

4.2.2. Democracia i Catalunya 

Aquesta coalició senatorial la patrocinaven dues coalicions per al Congrés: 
el Pacte Democrátic per Catalunya i la Unió del Centre i la Democracia Cris
tiana de Catalunya, juntament amb alguns independents. 

El seu programa correspon al de les coalicions abans esmentades i hi des
taca el restabliment de la Generalitat i el retorn del seu President, d'acord 
amb els principis i les institucions configuráis de l'Estatut del 1932. 

Per la circumscripció de Barcelona, es presentaven Miquel Coll i Alentorn 
(UDC), Josep Pi i Sunyer (EDC) i Francesc Viadiu, independent i, fins feia 
poc, pertanyent a l'ERC. 

Per Girona, Francesc Ferrer (CDC), Teresa Juvé Vda. Pallach (PSC-R) i Pau 
Genover (UDC). 

Per Lleida, Jnan Cornudella, presentat com a independent peí fet de ser 
membre d'un partit no legalitzat el Front Nacional de Catalunya—, María 
Rubies (CDC) i Celestí Pol (UDC). 

Finalment, per Tarragona, Gabriel Ferrater (CDC), Miquel Rosell (PSC-R) 
i Enríe Vendrell. 

4.23. Unión de Centro Democrático 

Aquesta candidatura és la mateixa que es presentava al Congrés i per tant 
era integrada per independents. 

En el seu programa feien esment de la lluita per l'Estatut pero sense re-
collir els principis i les institucions de l'Estatut del 1932 i, per tant, silenciant 
el restabliment de la Generalitat i el retorn del President Tarradellas. 

Els seus candidats a Barcelona eren Guillermo Díaz-Plaja, Esteban Negra 
Valls i José Antonio Torroja. 

Per Girona presentaven Alberto de Quintana, José M.a Clua i Joaquín Cru-
mols. 

A Lleida només presentaven dos candidats: Josep M.a Mora i Miquel Mon
taña. 

Finalment, a Tarragona, Enrique Nomen, Emilio Casáis i Alfredo Pastor. 

4.2.4. Candidats Independents 

A la circumscripció de Barcelona, es presentaven dos independents amb un 
cert prestigi; un d'ells era Lluís M.a Xirinacs, membre de l'Assemblea de Ca
talunya, molt conegut per la seva lluita per l'amnistia i els drets nacionals de 
Catalunya. L,altre era Eduard Tarragona, ex-procurador a Corts peí tere fa
miliar i regidor de l'Ajuntament de Barcelona, conegut durant el període fran
quista per la seva posició «contestataria», mitjangant les continúes interpella-
cions a les Corts. 
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A la circumscripció de Lleida es presentava l'antic batlle de Barcelona 
Joaquim Viola, vinculat a l'AP, pero presentat com a independent. 

4.3. Els resultáis electorals 

4.3.1. Els vots en blanc i els nuls 

A tot Catalunya, el nombre de vots en blanc és de 20.797 (vegeu el quadre 1), 
que representen el 0,5 % i el 0,7 % sobre el cens i els votants respectivament, 
xifra que multiplica per quatre els vots en blanc per al Congrés (5.336). Aques
ta diferencia pot ser deguda ais següents factors: 

a) L'existéncia d'algunes candidatures per al Congrés que no presentaven 
candidats al Senat, com per exemple les candidatures de l'extrema es
querra, que totalitzen uns 38.000 vots a tot Catalunya, així com d'altres de 
dreta i de centre amb poca incidencia electoral (la Democracia Social 
Cristiana, l'Alianca Socialista Democrática, els Proveristes). 

b) Els obstacles amb qué toparen algunes persones a l'hora de votar peí 
fet de desconéixer molts candidats (la campanya electoral específica per 

al Senat va ser molt reduída), o per la dificultat mecánica d'haver de se
leccionar a la papereta els candidats escollits. 

Per circumscripcions, es manté el percentatge de 0,5, excepte a Girona, que 
augmenta fins a 0,8. Alhora aquesta és la circumscripció que té major nom
bre de vots en blanc per al Congrés (0,2). 

El nombre total de vots nuls és de 32.272, xifra que representa el 0,8 % i 
l'l % sobre el cens i els votants respectivament. Aquest nombre és lleugera-

QUADRE 1. Vots en blanc i vots nuls a Catalunya. Congrés i Senat 

VOTS EN BLANC 

CIRCUMSCRIPCIÓ 

Barcelona 
Girona 
Lleida 
Tarragona 
Catalunya 

CONGRÉS 

^ ^ A n.° 

3.946 
546 
360 
484 

5.336 

% 

Cens 

0.1 
0,2 
0.1 
0,1 
0.1 

% 

Votants 

0.2 
0.2 
0,2 
0.2 
0,2 

SENAT 

H ^ ft n.° 

15.251 
2.428 
1.326 
1.792 

20.797 

% 

Cens 

0.5 
0.8 
0,5 
0.5 
0,5 

% 

Votants 

0.6 
1,0 
0,7 
0,7 
0,7 

VOTS NULS 

Barcelona 
Girona 
Lleida 
Tarragona 
Catalunya 

CONGRÉS 

tf* ft n.° 

30.169 
4.178 
2.849 
4.913 

42.109 

% 

Cens 

1,0 
1.3 
1.2 
1,5 
1.1 

% 

Votants 

1.2 
1,7 
1.5 
1,9 
1.3 

SENAT 

n.° 

23.840 
4.046 
1.913 
2.473 

32.272 

% 

Cens 

0,8 
1.3 
0,8 
0,7 
0,8 

% 

Votants 

1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
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ment inferior al de vots nuls del Congrés (42.109). Aixó ens permet afirmar 
que el procediment per a la votació deis membres del Señat va ser fácilment 
assimilat pels electors (també cal no oblidar que les paperetes per al Senat 
repartides pels diferents partits ja duien les creus fetes). En tot cas, la possi-
ble dificultat es va convertir en un augment deis vots en blanc. 

Per circumscripcions, a Barcelona, Lleida i Tarragona, els vots nuls son 
iguals a la mitjana (0,8), i també és Girona la que té un major percentatge de 
vots nuls (1,3). 

Cal dir finalment que la suma total de vots en blanc i nuls (1,3 i 1,7 sobre 
el cens i els votants respectivairient) és reduida, tenint en compte que les del 
15 de juny eren les primeres eleccions democrátiques després de 40 anys, i 
també en comparació amb d'altres consultes electorals europees en condi-
cions semblants (Italia, 1946: 2,5; Alemanya Federal, 1949: 3,1; Portugal, 
1975: 6,9). 

432. L'abstencionisme encobertM 

A les eleccions al Senat cada elector podia votar fins a tres candidats pero exis
tia la possibilitat de votar-ne solament un o dos en cas que no vplgués esgotar 
les possibilitats d'elecció. 

Anomenem, dones, abstencionisme encobert la diferencia entre el total de 
vots possibles (tres per votant) i els efectivament emesos. Per calcular aquest 
índex hem utilitzat la següent fórmula: 

AE = (nombre de votants — nuls) x 3 — 2 vots de totes les candidatures. 

Perqué aquesta fórmula reflecteixi de la manera mes fidel possible els «tergos 
de vot» no utilitzats, partint de la hipótesi que el nombre de vots en blanc del 
Congrés son els estadísticament significatius per al Senat, i que la resta, fins 
a arribar al total de vots en blanc per al Senat, significa una altre actitud 
d'abstencionisme encobert (no votar cap candidat), per la qual cosa la fórmu
la abans esmentada queda de la següent manera: 

AE = (nombre de votants — nuls x 3 — E vots de totes les candidatures — 
(nombre de vots en blanc del Congrés) X 3. 

Com es pot veure en el quadre 2, a mes a mes de la xifra absoluta de 
«tercos de vot» no utilitzats a les diversas comarques i circumscripcions, hem 
calculat també el percentatge que l'abstencionisme encobert representa sobre 
el total de vots possibles, a fi de calibrar-ne la importancia relativa tant a 
nivell comarcal com de circumscripció. 

A tot Catalunya el nombre de «tergos de vot» no utilitzats ha estat de 
378.012, xifra que representa el 4,1 % del total de possibilitats. A nivell de 
circumscripció, Lleida es la de mes alt percentatge (7,7 %) mentre que Giro
na és la que el té inferior amb 1*1,9 %. Tarragona es troba prop de la mitjana 
de Catalunya (3,1 %) , mentre que el percentatge de Barcelona és el mateix de 
la mitjana de Catalunya. 

Aquest baix percentatge d'abstencionisme encobert a Girona coincideix 
amb la no presencia de candidats independents ais quals, d'existir, hom té 
tendencia a votar quasi exclusivament i, per tant, amb una major possibilitat 

54. Aquest tem a ens l'ha suggerit la comunicació presentada per J. Vanaclocha 
al I Col-loqui de Sociología Electoral, celebrat a Barcelona el mes d'abril de 1978 i 
publicat a Estudis Electorals, n.° 1 pág. 282. 
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QUADRE 2. Abstencionismo encobert 

COMARCA 
VOTS NO 

UTILITZATS 

19.365 
18.689 
6.750 

20.614 
7.630 

10.332 
3.097 
5.208 
8.141 
5.079 
7.948 
2.665 
4.258 
2.142 
1.659 
1.064 

710 
4.337 
1.354 
1.278 
3.076 
2.554 
4.462 
4.483 
2.551 

16.251 
3.896 

844 
448 

1.775 
7.371 
4.352 

416 
1.001 

410 
3.653 

287 

297.056 
14. ó 59 
43.176 
23.721 

378.012 

% VOTS 
NO UTILITZATS 

2,6 
0,5 
1,8 
2,4 
2,5 

10,1 
2,9 
4,3 
3,2 
6,9 
4,4 
2,1 
2,1 
1,7 
1,3 
1,3 
1,3 

14,8 
15,0 
14,4 

10,6 
16,2 
6,0 
7,5 
9.2 
6,2 
9,7 
2,9 
0,8 
4,2 
3,6 
2,8 
2,2 
2,4 
1,7 
3,4 
0,4 

4,1 
1,9 
7,7 
3.1 
4,1 

Baix Llobregat 
Barcelonés 
Maresme 
Valles occidental 
Valles oriental 
Alt Penedés 
Garraf 
Anoia 
Bages" 
Bergueda 
Osona 
La Selva 
Girones 
Baix Empordá 
Alt Empordá 
Garrotxa 
Ripollés 
Alt Urgell 
Pallars Sobirá 
Val) d'Aran 
Pallars Jussá 
Solsonés 
Npguera 
Urgell 
Segarra 
Segriá 
Garrigues 
Conca de Barbera 
Alt Camp 
Baix Penedés 
Tarragonés 
Baix Camp 
Priorat 
Ribera d'Ebre 
Terra Alta 
Baix Ebre 
Montsia 

CIRCUMSCRIPCIÓ 

BARCELONA 
G i roña 
Lleida 
Tarragona 
Catalunya 

de votar la candidatura de partit sencera. Per una altra banda, constatem tam
bé que la diferencia de vots entre els candidats d'una mateixa candidatura, es 
mes reduida en aquesta circumscripció. Veiem que és també a Girona on les 
diferencies entr e els vots per al Congrés i per al Senat de cada candidatura 
es neutralitzen entre elles, i per tant és mes localitzable el posible transvas-
sament de vots entre candidatures del Congrés al Senat. 

A nivell comarcal, trobem dotze comarques que superen la mitjana de Ca
talunya (Alt Penedés i el Bergueda a Barcelona, i totes les de Lleida), entre 
les quals destaca el Solsonés (16,2 %) i el Pallars Sobirá (15 %) . En aqüestes 
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dues comarques constatem la presencia d'un independent amb una certa for-
ca (Viola) i una diferencia notable de vots entre els candidats d'una mateixa 
candidatura. 

Per altra banda, a la circumscripció de Lleida trobem que malgrat l'alt 
índex d'abstencionisme encobert, a les comarques del nord el percentatge és 
sensiblement superior (mes del 10 %) a les del sud. Peí que fa a les comarques 
barcelonines, constatem que a l'Alt Penedés no hi ha una diferencia notable 
de vots entre les candidatures, i que els candidats independents (Tarragona i 
Xirinacs) ob teñen una votació superior a la seva mitjana, cosa que fa pensar 
que l'elector ha votat simplement un o dos deis candidats independents. A la 
comarca del Berguedá la situació és forga diferent ja que, per un cantó, els 
candidats independents obtenen la primera i tercera plaga (Xirinacs i Tarra
gona, respectivament) i, per l'altre, hi ha diferencies de vots significa ti ves entre 
candidats d'una mateixa candidatura, cosa que fa pensar que la combinado 
de vots entre candidatures i independents ha estat significativa. 

A l'altre extrem de l'abstencionisme encobert trobem dotze comarques que 
just arriben al 2 %: totes les de Girona, dues de Barcelona (el Barcelonés i 
el Maresme) i quatre de Tarragona (el Montsiá, L'Alt Camp, la Terra Alta i el 
Priorat). Peí que fa a les gironines i tarragonines, es confirma el que hem dit 
a nivell dé circumscripció sobre la no existencia de candidats independents i 
la repercusió d'aquest fet en l'abstencionisme encobert. 

El cas del Barcelonés i del Maresme és forga diferent, i les causes del baix 
percentatge poden ser degudes a d'altres factors: millor coneixement deis 
candidats i millor aprofitament del vot i, per tant, una combinació entre cri-
teris personalistes i de candidatura. 

4.3.3. Els resultáis globals 

A nivell de circumscripció, la candidatura de l'Entesa deis Catalans obté el 
triomf a totes elles, ja que els seus tres candidats ocupen sempre els tres 
primers llocs. Com que el sistema electoral majoritari amb vot restringit per-
met també la representació de les minories, tenim el quart lloc ocupat per can
didats de diferent adscripció política segons la circumscripció. Així a Barcelo
na és el candidat independent Xirinacs el que surt elegit; a Girona i a Lleida 
son dos membres de la coalició Democracia i Catalunya (Ferrer i Rubíes) i a 
Tarragona, el candidat de la UCD, Casáis. (Vegeu quadre 3.) 

Prenent com a punt de referencia la mitjana de vots entre els tres candi
dats d'una mateixa coalició (excepte en el cas deis independents) tenim que a 
Barcelona l'Entesa deis Catalans obté el 42,2%; Xirinacs, el 18,4 %; Tarra
gona, el 11,8 9̂ 5; Democracia i Catalunya i la UCD, el 9,6 %. A Girona, l'Entesa 
obté el 34,6 %; Democracia i Catalunya, el 21 %; i la UCD, el 15,3 %. A Lleida 
l'Entesa obté el 29,7 % (el percentatge mes baix); Democracia i Catalunya, el 
20,7 %; la UCD, el 19,4 %; i Viola, el 9,1 %. Finalment, a Tarragona, l'Entesa 
obté el 37,4 %; la UCD, el 19,8 °/o; i Democracia i Catalunya, el 10,7 %. 

Peí que fa les comarques, la coalició l'Entesa deis Catalans guanya a totes 
les de Barcelona (excepte el Berguedá), Girona i Tarragona (excepte la Terra 
Alta) i a quatre de Lleida (la Noguera, l'Urgell, la Segarra i el Segriá). Al 
Berguedá, la Terra Alta, la Valí d'Aran, el Pallars Jussá i les Garrigues ocu
pa el segon lloc. Obté el tercer lloc a l'Alt Urgell i al Pallars Sobirá i el quart 
a la comarca amb mes baixa implantado, el Solsonés. Les comarques de forta 
implantació (mes del 40 °/o) son les que envolten Barcelona (excepte el Mares
me) i Tarragona, el Priorat i el Ripollés. En can vi, son de feble implantació 

F 
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QUADRE 3. Resultáis de les eleccions al Senat a Catalunya. Per circumscripclons 

BARCELONA 

Candidats 

Benet (ENTESA) 
Candel (ENTESA) 
Cirici (ENTESA) 
Xirinacs (INDEP.) 
Pi Sunyer (DiC) 
Tarragona (INDEP.) 
Díaz (UCD) 
Coll (DiC) 
Negra (UCD) 
Torroja (UCD) 
Viadiu (DiC) 
Balcells (AP) 
Bobés (AP) 
Roger (AP) 
Saltor (LLIGA) 
Fortuny (LLIGA) 
Roldan (LLIGA) 
Montero (AN) 
Moreno (AN) 
Salvador (AN) 

Vots 

1.346.062 
1.280.928 
1.213.474 

557.833 
365.735 
360.722 
339.721 
324.058 
278.828 
255.567 
187.304 
123.672 
100.923 
71.183 
33.697 
29.077 
16.976 
16.857 
15.227 
13.584 

% 

Cens 

44,3 
42,2 
40,0 
18,4 
12,0 
11,9 
11.2 
10,7 
9,2 
8,4 
6,2 
4,1 
3,3 
2,3 
1.1 
0,9 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 

% 

Votants 

55,9 
53,2 
50,4 
23,2 
15,2 
15,0 
14,1 
13,5 
11,6 
10,6 
7,8 
5,2 
4,2 
2.9 
1.4 
1,2 
0,7 
0,7 
0,6 
0,6 

LLEIDA 

Audet (ENTESA) 
Ball (ENTESA) 
Soler (ENTESA) 
Rubíes (DiC) 
Pol (DiC) 
Montaña (UCD) 
Cornudella (DiC) 
Mora (UCD) 
Viola (INDEP.) 
Masanes (AP) 
Clúa (AP) 
Costa (AP) 
Aguado (RSC) 

\J 

77.893 
70.893 
64.780 
55.093 
49.049 
48.757 
44.654 
44.372 
21.566 
12.396 
11.688 
9.660 
5.268 

32,7 
29,8 
27,2 
23,1 
20,6 
20,5 
18,8 
18,6 

9,1 
5,2 
4,9 
4,1 
2,2 

44,1 
40,1 
36,7 
31,2 
27,8 
27,6 
25,3 
25,1 
12,2 
7,0 
6,6 
5,5 
3,0 

GIRONA 

Candidats 

Sobrequés (ENTESA) 
Sunyer (ENTESA) 
Portabella (ENTESA) 
Ferrer (DiC) 
Genover (DiC) 
Juvé (DiC) 
Crumols (UCD) 
Clua (UCD) 
Quintana (UCD) 
Bonmatí (LLIGA) 
Casadevall (AP) 
Llach (LLIGA) 
Romeu (LLIGA) 
Rosa (AP) 
Valenciano (AP) 

Baixeras (ENTESA) 
Martí (ENTESA) 
Subirats (ENTESA) 
Casáis (UCD) 
Nomen (UCD) 
Pastor (UCD) 
Ferraté (DiC) 
Vendrell (DiC) 
Rosell (DiC) 
Fabra (AP) 
Buqueras (AP) 
Vilar (AP) 
Aragonés (INDEP.) 
Companys (INDEP.) 

Vots 

108.574 
107.233 
103.411 
71.340 
64.479 
58.163 
47.307 
47.278 
46.258 
16.524 
13.565 
12.694 
10.045 
9.080 
7.900 

TARRAGONA 

128.584 
122.316 
119.199 
69.699 
66.048 
60.679 
47.803 
34.431 
23.286 
19.102 
16.763 
15.332 
7.384 
3.579 

% 

Cens 

35,3 
34,8 
33,6 
23,2 
20,9 
18,9 
15,4 
15,3 
15,0 
5,4 
4.4 
4,1 
3.3 
2,9 
2.6 

39,1 
37,2 
36,2 
21,2 
20,1 
18,4 
14,5 
10,5 
7,1 
5,8 
5.1 
4,7 
2,2 
1.1 

% 

Votants 

43,8 
43,3 
41,8 
28,8 
26,0 
23.5 
19,1 
19,1 
18,7 
6.7 
5.5 
5,1 
4.0 
3,7 
3,2 

51.4 
48,9 
47,7 
27,9 
26,4 
24,3 
19,0 
13,8 
9,3 
7,6 
6,7 
6,1 
2,9 
1.4 



(no arriben al 20 %) les cinc lleidatanes mes al nord. A la resta l'Entesa obté 
entre el 20 i el 30 % (8) i entre el 30 i el 40 % (14). 

Peí que fa a Democracia i Catalunya només guanya a les comarques del 
Pallars Sobirá i el Jussá, el Solsonés i les Garrigues, pero la seva implantació 
és elevada a 20 comarques (entre el 10 i el 20 %) . A mes a mes de les comar
ques on guanya, té una forta implantació a Osona, l'Urgell, la Selva, el Baix 
i l'Alt Empordá i la Garrotxa. Unes comarques de feble implantació son les 
que trobem al voltant de Barcelona (el Baix Llobregat, el Barcelonés, el Valles 
Occidental i Garraf) i a tres de tarragonines (la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre 
i Montsiá). 

La UCD guanya solament a dues comarques de Lleida (l'Alt Urgell i la Valí 
d'Aran) i a una tarragonina, la Terra Alta. La seva forta implantació (mes del 
20 %) resideix a aqüestes tres comarques, mes el Solsonés i la Segarra a Lleida, 
i el Baix Ebre i el Montsiá a Tarragona. La resta de comarques lleidatanes, 
tarragonines i totes les gironines se sitúen al voltant de la seva mitjana a Ca
talunya (11,5 %) , mentre que a totes les comarques de la circumscripció de 
Barcelona no supera el 10 %. • 

A la circumscripció de Barcelona es presentaven dos independents que van 
obtenir el quart (Xirinacs) i el sisé lloc (Tarragona), amb el 18,4 % 1*11,8 % 
deis vots, respectivament. Peí que fa al primer, guanya a la comarca del Ber-
guedá, és tercer al Valles Oriental i segon a la resta de les comarques (s'entén 
després de l'Entesa com a candidatura). Obté una implantació forta (mes 
del 25 %) a Bages, el Berguedá i Osona, i les mes febles son les del Llobregat 
i les del Valles. 

Tarragona obté un tercer lloc també a la comarca del Berguedá (darrera 
de Xirinacs i Benet). La seva implantació és al voltant de la mitjana excepte 
—com és el cas de Xirinacs— ais dos Valles i al Baix Llobregat, on és inferior. 

A la circumscripció de Lleida es presentaven dos independents: Viola i 
Aguado (patrocinat per la Reforma Social Catalana). El primer va obtenir 
el 9,1 % del vots i ocupa el quart lloc darrera les tres primeres candídatures. 
La comarca on tingué una implantació mes forta és la de les Garrigues, i a 
la resta obtingué percentatges semblants a la mitjana, excepte al Pallars, on 
no arriba al 7,3 %. 

L'altre candidat no obtingué resultáis significatius (2,2 %), igual que els 
dos candidats independents de la circumscripció de Tarragona: Aragonés 
(2,2 °/o) i Companys (1,1 % ) . A la circumscripció de Girona no es presentava 
cap independent. 

43A. Comparado entre els resultáis de les eleccions al Congrés i al Senat. 
Disciplina i transvasament de vots. 

4.3.4.1. Metodología 
L'existéncia d'una votació simultánia a dues .cambres legislatives per un sis
tema electoral diferent dona lloc de seguida a la comparació deis resultáis 
a ambdues cambres per veure si l'orientació electoral ha estat la mateixa 
respecte a les mateixes candídatures o coalicions corresponents al Congrés i 
al Senat (disciplina de vot), o si hi ha hagut una variació en el resultat (no dis
ciplina de vot). En aquest últim cas cal intentar esbrinar quines coalicions 
han resultat beneficiades o perjudicades per aquest canvi d'actitud (direcció 
del transvasament). 

Tenint en compte que la votació per al Senat no era per candidatura com
pleta, sino que es votava individualment a un, dos o tres candidats i que exis-
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tia la possibilitat de «panachage» és a dir, que es combinessin candidats de 
diverses coalicions, el nombre de vots deis candidats d'una mateixa candida
tura no ha estat el mateix, i per tant, per a poder establir la votació d'una 
candidatura, existeixen diverses possibilitats. 

a) En primer lloc , la de teñir en compte només el primer candidat de cada 
coalició en nombre de vots (máxim de coalició), cosa que ens pot revelar 
l'atractiu individual d'un determinat candidat de la coalició, pero no ens 
permet apreciar si aquest percentatge de vots respon a un canvi d'opció 
política respecte a la del Congrés. És a dir, cal considerar que si ha exis-
tít un transvasament de vots entre candidatures, s'ha de referir al conjunt 
d'aquest perqué la votació individual a un candidat d'una altra coalició 
pot obeir a altres motivacions. 

b) És per aquest motiu que per calcular el percentatge de cada coalició al 
Senat ho hem fet a partir de la mitjana de cada candidatura, és a dir, 
de la suma aritmética deis vots de cada candidat d'una mateixa coalició, 
dividit peí nombre de membres que la integren. D'aquesta manera, obte-
nim un valor mitjá per a cada candidatura, que considerem que expressa 
millor la seva forca real plenária, independentment que algún deis seus 
membres hagi aconseguit una votació individual superior o inferior per 
motius mes de caire personalista o de popularitat que no d'adhesió a la 
seva opció política. En definitiva, si el nostre objectiu és comparar les 
votacions al Congrés i al Senat, convé eliminar al máxim els elements de 
personalisme i particularisme en aquest intent de correlacionar opcions 
polítiques definides. 

Des d'un punt de vista estadístic, i per tal de demostrar matemáticament 
que el transvasament de vots en les votacions al Congrés i al Senat referit 
a les diverses candidatures no s'ha produit per atzar, hem aplicat el test de 
Pearson55, amb resultáis negatius, cosa que ens ha inclinat a abandonar 
aquest métode i a teñir només en consideració per a un possible transvasa
ment de vots la comparació entre els resultats per al Congrés i la seva mit
jana per al Senat a cada coalició. 

4.3.4.2. Disciplina de vot en les votacions al Congrés i al Senat 

A) Entesa del catalans. 

A tot Catalunya, la votació obtinguda per aquesta coalició és inferior a un 
1,1 % a la suma deis partits que li prestaven suport al Congrés. Tot i que 
aquesta diferencia no és molt gran, hem de teñir en compte també que la dife
rencia negativa de vots es concentra a la circumscripció de Barcelona (2,4), la 
qual, peí seu pes demográfic respecte al conjunt de Catalunya, condiciona la 
pérdua general de vots, encara que a la resta de circumscripcions, la suma de 
vots de l'Entesa és superior a la deis partits que li prestaven suport (4,2 a Gi-
rona, 3,7 a Tarragona i 2,7 a Lleida). A mes a mes, cal afegir que la presencia de 
dosindependents a les eleccions al Senat a Barcelona dificulten la disciplina de 
vot, com veurem mes endavant. 

55. El text de Pearson (X2) és un métode matemátic que consisteix a verificar 
si els resultats observats difereixen significativament deis que es poden esperar 

de l'atzar, o no. (F. J. Monkhouse i H. R. Wilkinson, «Mapas i Diagramas».) 
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A nivell comarcal hi ha nou comarques (totes les de Barcelona, excepte 
el Valles Oriental, el Maresme, el Berguedá i el Pallars Sobirá), on la diferen
cia és negativa. Destaquen l'Alt Penedés (7,5) i el Barcelonés (3,6). A la•resta de 
les comarques —totes les de Tarragona i de Girona i la resta no esmentades— 
la diferencia és positiva, destacant les que superen un 4 %: el Girones, la Sel
va, el Pallars Jussá, la Segarra, l'Alt Camp, el Baix Ebre i el Montsiá. 

B) Democracia i Catalunya. 

A tot Catalunya, els vots obtinguts per aquesta coalició suposen una pérdua 
del 6,4 % respecte a la votació obtinguda al Congrés per les dues coalicions 
que li prestaren suport. És la coalició que presenta mes grans diferencies 
entre les votacions d'ambdues cambres. A nivell de circumscripció, aquesta 
pérdua es manté en totes elles. La mes important és la de Barcelona (6,9 °/o), 
i la que ho és menys és la de Tarragona (4,7 %) . Es mantenen lleugerament 
superiors al 5 % les altres dues restants (Lleida i Girona). 

A nivell comarcal es confirma Panterior tendencia en totes. Les comarques 
on les pérdues son mes elevades (superiors al 10 %) es concentren fonamental-
ment a la circumscripció de Barcelona. Hi destaquen el Berguedá (22,1 %), 
Osona (16,4 %), Bages (13,2 %), el Maresme (13 %) , Anoia (11,3 %) i una de 
lleidatana (el Solsonés amb el 10,2 °/o). Per contra, les comarques on la pér
dua és mes baixa (inferior al 4 %) se sitúen lógicament a les circumscripcions 
on, a nivell global, obté menys pérdues: Tarragona i Girona; destaquen la 
Terra.Alta (2,4), el Baix Ebre (3,2), el Montsiá (3,3), el Tarragonés (4,0), els dos 
Empordá i la Garrotxa (3,9), i la Valí d'Aran (2,4). La resta de les comarques, 
principalment les Heidatañes, es mouen al voltant de la mitjana. 

Peí que fa a la distribució de les pérdues al Senat i a la distribució d'im-
plantació al Congrés, tenim que cinc de les comarques amb menys pérdues 
(les quatre tarragonines i la lleidatana) coincideixen amb les comarques de 
feble implantació del Pacte i la UCDCC. er contra, totes les comarques amb 
pérdues importants coincideixen amb les comarques on las dues coalicions 
al Congrés teñen millors resultats (fonamentalmente el Pacte). Ara bé, hi ha 
comarques que no responen al comportament abans esmentat: la Garrotxa 
per al primer grup i el Baix Llobregat i el Barcelonés per al segon. 

C) Unión de Centro Democrático 

A tot el Principat, la diferencia entre els vots d'aquesta coalició al Congrés i 
al Senat representa una pérdua d'un 1,8 °/o, una mica mes que la de l'Entesa, 
encara que repartida desigualment a les diferents circumscripcions. Així, men-
tre qué a Barcelona i a Tarragona té una pérdua del 2,3 % i 1 °/o, respectiva-
ment, a les circumscripcions de Girona i Lleida té uns guanys del 0,6 % i 0,5 °/o 
respectivament. En conclusió, i vistos del resultats de les altres dues coali
cions, podem afirmar que és la coalició on funciona millor la disciplina de 
vot en el sentit que guanya o perd molt pocs vots. 

A nivell comarcal, les pérdues i els guanys mantenen la tónica de les cir
cumscripcions, és a dir, pérdues a les comarques de Barcelona i Tarragona, 
on destaquen el Baix Ebre (—3,8), el Barcelonés (—2,7), l'Alt Penedés (—2,9) 
i la Terra Alta (—2,6), i guanys a les comarques gironines i lleidatanes, en les 
quals destaquen el Ripollés (+2,5), la Cerdanya (+2,2) i l'Urgell ( + 2,1), 

Destaquem també que una zona de forta implantació de la UCD (la Vegue
ría de l'Ebre) coincideix amb pérdues d'aquesta coalició al Senat. 

199 



4.3.4.3. Direcció del transvasament de vots 

L'objectiu final d'aquest treball és intentar esbrinar si és cert que un cert 
nombre d'electors que per al Congrés han escollit una determinada opció polí
tica, no han seguit les orientacions del seu partit o coalició i han votat per al 
Senat una altra coalició. És a dir, ens interesa saber, no solament quines coali-
cions perderen «clientela» al Senat, sino també quines coalicions es beneficia
ren al Senat de la «indisciplina» d'aquests electors. 

Com hem dit a l'apartat relatiu a la metodologia, la demostració estadística 
d'aquest transvasament és difícil de fer a causa de les poques diferencies 
quantitatives entre les diferents candidatures. Sí que és possible, en canvi, 
apuntar tendéncies en funció de les dades obtingudes fins ara. Les compara-
cions que establirem a continuació teñen un valor qualitatiu i sobretot una 
significació política notoria. 

L'exposició será feta circumscripció per circumscripció, per tal d'establir 
finalment algunes conclusions. 

Analitzem el transvasament de vot a nivell comarcal a les diferents cir-
cumscripciona, tenint en compte els percentatges mitjans de les diferents can
didatures, l'eventual presencia deis independents, l'abstencionisme encobert, 
i la disciplina de vot a l'interior d'una mateixa candidatura. (Vegeu el quadre 
n.° 4) 

A) Circumscripció de Barcelona 

Com ja hem esmentat abans, la circumscripció de Barcelona presenta unes 
peculiaritats tais que es fa difícil establir una direcció concreta en el trans
vasament de vots —remarquen la presencia de dos independents que obtenen 
la quarta i sisena plaga a la circumscripció—, cosa que ens obliga a fer algu
nes consideracions relacionades amb altres variables utilitzades a l'estudi. 

Al conjunt de la circumscripció, les quatre coalicions mes importants del 
Senat (l'Entesa, Democracia i Catalunya, la UCD i l'AP) perden globalment 
el 10,9 % deis vots respecte ais partits corresponents del Congrés. A nivell 
de coalicions, totes teñen perdues, excepte lAIianza opular, que té uns guanys 
que mai no arriben al 2 %, i l'Entesa a les comarques del Maresme (0,2), el 
Valles Oriental (1,2), el Berguedá (0,9). Aixó ens fa pensar que els candidats 
independents arrosseguen vots de les tres coalicions mes importants, precisa-
ment perqué és a les comarques on la pérdua global és mes elevada on els 
candidats independents obtenen els seus millors percentatges: 

Comarca 

Alt Penedés 
Berguedá 
Osona 
Bages 
Anoia 
Maresme 
Barcelonés 
Circumscripció 

Pérdua global 

18,3 
21,6 
10,0 
15,6 
15,9 
13,4 
11,2 
10,9 

Xirinacs 

27,2 
30 
27,2 
26,8 
20,1 
20,5 
19,3 
18,4 

Tarragona 

20,7 
24,2 
20,7 
16,3 
18,9 
13,8 
11,7 
11,8 

Cal fer una menció especial de l'Alt Penedés, on la pérdua global és impor-
tant (18,3), pero el resultat deis dos independents no és tan significatiu com 
a la resta de les comarques del quadre; si tenim en compte que és la comarca 
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QUADRE 4. Resultats de les eleccions al Senat per candidatures (valor mltjá). Diferencies respecte al Congrés 

Comarca 

Baix Llobregat 
Barcelonés 
Maresme 
Valles Occidental 
Valles Oriental 
Alt Penedés 
Garraf 
Anoia 
Bages 
Berguedá 
Osona 
Circ. Barcelona 
La Selva 
Girones 
Baix Empordá 
Alt Emporda 
Garrotxa 
Ripollés 
Cerdanya 
Circ. Girona 
Alt Urgell 
Pallars Sobirá 
Valí d'Árán 
Pallars Jussa 
Solsonés 
Noguera 
Urgell 
Segarra 
Segriá 
Garrigues 
Circ. Líeida 
Conca de Barbera 
Alt Camp 
Baix Penedés 
Tarragonés 
Baix Camp 
Priorat 
Ribera d'Ebre 
Terra Alta 
Baix Ebre 
Montsiá 
Circ. Tarragona 
Total Catalunya 

Entesa 

55,9 
40,5 
37,3 
48,8 
41,7 
31,8 
49,1 
33,1 
37,3 
24,8 
27,8 
42,2 
33,1 
37,9 
37,3 
29,8 
30,9 
41,8 
18,6 
34,6 
17,4 
10,1 
18,8 
19,7 
10,0 
32,1 
28,5 
25,2 
36,2 
23,7 
29,7 
29,6 
42,6 
42,1 
40,0 
37,3 
41,0 
38,4 
21,8 
33,2 
37,0 
37,4 
40,4 

Dif. 
Congrés 

—1.1 
—3,6 
+0,2 
- 0 , 3 
+ 1,2 
—7,5 
—2,8 
—2,9 
—1,9 
+0,9 
—1,2 
—2,4 
+5,2 
+6,6 
+3,0 
+3,2 
+2,8 
+ 1,6 
+2,1 
+4,2 
+2,7 
- 0 , 2 
+ 2,8 
+4,3 
+3,6 
+2,9 
+ 1,1 
+4,9 
+2,8 
+ 1,6 
+2,7 
+ 2,5 
+ 5,6 
+2,2 
+2,8 
+3,9 
+3,1 
+3,3 
+2.4 
+4,6 
+4,3 
+3,7 
—1,1 

Democracia i 
Catalunya 

5,5 
7,9 

16,6 
9,8 

16,4 
15,5 
9,5 

15,1 
14,0 
17,0 
22,7 
9,6 

21,2 
18,4 
20,3 
22,2 
29,2 
16,4 
20,2 
21,0 
19,1 
33,4 
11,7 
25,1 
23,3 
18,8 
24,5 
15,7 
18,3 
32,1 
20,7 
15.4 
17,3 
14,1 
10,6 
13,1 
12,7 
9,8 

10,1 
6,2 
5,8 

10,7 
11,3 

Dif. 
Congrés 

— 5,2 
- 5,4 
—13,0 
- 6,9 
- 8,7 
- 9,4 
— 4,5 
—11,3 
—13,2 
—22,1 
—16,4 
— 6,9 
— 7,1 
— 6,3 
— 3,9 
— 3,9 
— 3,9 
- 4,7 
— 5,5 
- 5,2 
— 7,7 
— 7,2 
— 2,4 
- 7,7 
—10,2 
- 4 , 7 
— 7,5 
— 6,2 
— 4,2 
— 8,3 
— 5,6 
— 5,9 
— 8,1 
— 7,6 
- 4,0 
- 4 , 8 
— 6,4 
— 4,9 
— 2,4 
— 3,2 
— 3,3 
- 4 . 7 
- 6,4 

UCD 

8,3 
10,2 
9,3 
8,6 
8,3 
8,9 

10,0 
9,6 
9,3 
7,5 
7,4 
9.6 

14,8 
14,3 
14,5 
18,1 
12,9 
14,8 
24,8 
15,3 
23,3 
12,9 
38,7 
16,7 
21,5 
17,9 
17,7 
24,1 
19,2 
14,2 
19.4 
19,3 
12,6 
14,4 
17,9 
14,8 
15,7 
17,9 
36,4 
28,5 
28,3 
19,8 
11,5 

Dif. 
Congrés 

- 1 , 9 
- 2 , 7 
—1,5 
—1,6 
—1.5 
—2,9 
—2,0 
—2,7 
—2,7 
—1,9 
—2,4 
—2,3 
+ 1,4 
—1,0 
+ 0.9 
+0,5 
+ 1,1 
+2,5 
+2,2 
+0,6 
—1,0 
+0,5 
—0,8 
- 0 , 6 
+0,3 
—0,1 
+2,1 
—0.1 
+0,4 
—0.5 
+ 0,5 
+0,3 
+ 1,0 
+ 0,7 
—1,1 
+0,2 
+ 1,3 
—0,2 
—2,6 
—3,8 
—2.2 
—1.0 
—1,8 

A.P. 

1,9 
3,2 
3.4 
3,1 
3.2 
3,9 
3,4 
4.6 
3,8 
5,4 
5,3 
3,2 
3,6 
3,9 
2,3 
4,0 
3,0 
3,5 
5,6 
3,3 
5,2 
2,8 
6,8 
4.1 
6.5 
5,1 
5,0 
6,2 
4,3 
3,5 
4,7 
6,9 
5,7 
4,1 
5,2 
4,2 
5,8 
6,1 
7,9 
5,7 
4,1 
5,2 
3,5 

Dif. 
Congrés 

+0.7 
+0,5 
+0,9 
+0,9 
+ 1,0 
+ 1,5 
+ 1,0 
+ 1,0 
+1,2 
+ 1,5 
+2,0 
+0,7 
+ 1,8 
+0,7 
+ 0.7 
+ 1,0 
+0.8 
+0,5 
+ 1,3 
+0,7 
- 0 , 4 
—0,3 
—0,3 
+0,6 
—1,0 
+0,7 
+ 1,0 
+0,4 
+0,6 

^ — 

+0,5 
- 1 , 1 
+0,5 
+0,5 
+0.8 
+0,5 
+0,6 

+ 1,4 

+ 0,6 
+4,6 
+0.8 

Xirinacs 

12,8 
19,3 
20,5 
13,7 
14,4 
19,3 
14,8 
20,1 
26,8 
30,0 
27,2 
18.4 

j 

X 

Tarragona 

8,4 
11.7 
13,8 
9.8 

10,1 
17,0 
11,0 
18,9 
16,3 
24,2 
20,0 
11.8 

n 

V 

Viola 

n 

10,1 
7,2 
8,9 
7,2 

10,3 
9,1 

10,8 
8.5 
8,0 

13,9 
9,1 

• 



de la circumscripció de Barcelona on l'abstencionisme encobert és mes elevat 
(10,1), podríem deduir que la no utilització deis «tergos de vot» ha contri-
buit a augmentar la pérdua global de les tres candidatures. 

Podem dir també que la coalició mes perjudicada per aquest transvasa-
ment ha estat la Democracia i Catalunya —cora ja hem vist abans—, con
firmada per la baixa disciplina interna de la candidatura, ja que les diferencies 
entre els vots del primer i tercer candidat se sitúen prop del 50%, mentre 
que a les altres dues coalicions la diferencia és d'un 9,8% per a l'Entesa, i 
d'un 24,7 % per a la UCD. 

B) Circumscripció de Girona 

Els guanys i les pérdües entre les quatre primeres coalicions del Senat quasi 
s'anuHen a nivell de circumscripció. Aixó permet deduir que s'ha produít 
un cert transvasament de vots, confirmat també peí baix percentatge d'abs-
tencionisme encobert —prácticament inexistent. 

A totes les comarques es produeix una pérdua de Democracia i Catalunya 
i a la vegada l'Entesa deis Catalans té guanys, si bé inferiors a les pérdues 
de la primera. La UCD i l'AP teñen també guanys respecte al Congrés, pero 
en magnituds que no superen mai el 2,5%. 

Cal fer esment de la comarca del Girones, on la UCD també perd, i son 
l'Entesa i l'AP les coalicions que incrementen el seu percentatge respecte 
al Congrés. 

Sembla que es desprén una direcció majoritária del tranvasament de 
vots de Democracia i Catalunya a l'Entesa deis Catalans. Per altra banda, 
els petits guanys de la UCD i l'AP podrien ser deguts en part al suport que 
degueren haver rebut deis voltants de la Candidatura d'Independents de Girona 
(de carácter conservador) que no presentava candidats al Senat. 

C) Circumscripció de Tarragona 

Els guanys i les pérdues globals de les quatre primeres coalicions son baixos 
pero superiors ais de Girona: representen una pérdua d'un 1,4%. Per altra 
banda, l'abstencionisme encobert (3,1%) és mes elevat que a Girona, pero 
inferior a la mitjana de Catalunya (4,1). Aixó ens permet deduir que també 
s'ha produít un cert transvasament de vots a la majoria de les comarques, 
encara que al Baix Penedés i al Baix Ebre l'abstencionisme té un cert pes. 

L'Entesa del Catalans és Túnica coalició que obté guanys a totes les co
marques (entre 2,2 i 5,6), i en molt menor grau l'AP (entre 0 i 1,4), mentre 
que Democracia i Catalunya perd a totes les comarques (entre 2,4 i 8,1) i 
la UCD obté guanys a les comarques del nord (entre 0,2 i 1,3) i pérdues a la 
veguería de l'Ebre, la Ribera i el Tarragonés (entre 0,2 i 3,8). 

A la comarca del Baix Penedés, l'independent Companys obté una relativa 
implantació (7 %) superior a l'AP, i a la vegada el mes alt percentatge d'abs-
tencionisme encobert, cosa que ens confirma que la presencia important d'in-
dependents fa incrementar l'abstencionisme encobert. Al mateix temps, la 
pérdua de Democracia i Catalunya no compensada pels guanys globals de les 
altres coalicions fa pensar que la direcció del transvasament ha anat cap a 
l'abstencionisme encobert i el candidat independent. 

Podríem concloure que a totes les comarques sembla que la direcció del 
transvasament ha anat de Democracia i Catalunya a l'Entesa, encara que al 
Montsia i al Baix Ebre —comarques de forta implantació de la UCD— sembla 
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que la direcció del transvasament també ha estat de la UCD a l'Entesa. A la 
Terra Alta sembla detectar-se també en part un cert transvasament de la 
UCD a l'AP. 

D) Circumscripció de Lleida 
L 

El marge de guanys i pérdues globals de les quatre primeres coalicions és el 
mes alt després del de Barcelona (—1,9%). Per altra banda, Tabstencionísme 
encobert és el mes alt de totes les circumscripcions (7,7%), cosa que haurem 
de teñir en compte com a factor relativitzador d'aquest possible transvasament 
de vots. 

A nivell de coalicions, l'Entesa deis Catalans obté guanys a totes les co
marques —excepte al Pallars Sobirá (—0,2)—, amb un máxim a la Segarra 
(4,9) i un mínim a lTJrgell (1,1). Democracia i Catalunya perd a totes les co
marques, amb un máxim de 10,2 al Solsonés i un mínim a la Valí d'Aran 
(2,4). La UCD té un comportament mes divers, ja que obté pérdues a sis co
marques (encara que no superen 1,1%) i guanys a les quatre restants (amb 
un máxim del 2,1 a l'Urgell). 

A la circumscripció de Lleida existeix un candidat independent d'una 
certa implantació (Viola), que obté el 9% de vots a nivell de circumscripció. 
Amb no tanta intensitat com a la circumscripció de Barcelona, la implanta
ció comarcal del candidat independent coincideix amb les comarques on les 
pérdues globals de les quatre primeres coalicions son mes importants, i a la 
vegada els percentatges d'abstencionisme encobert son alts. Aixó sembla re
velar que la votació a aquest candidat independent ha anat acompanyada 
d'una no utilització deis altres «tercos de vot», amb el consegüent perjudici 
de les altres coalicions al Senat. 

Peí que fa referencia a la disciplina de vot al si de la candidatura, ens 
trobem que a nivell de la circumscripció es manté per a totes les coalicions, 
encara que a nivell comarcal hi ha diferencies importants que expliquen els 
resultáis a alguna d'elles. Així al Pallars Sobirá, on les pérdues globals son 
mes importants (7,2%) i l'abstencionisme encobert del mes elevats (15%), 
aixó podría explicar-se per la manca de disciplina respecte a l'Entesa (73,5 %) 
i la UCD (24,6 %) . 

Podríem concloure que a quasi totes les comarques lleidatanes sembla 
existir un transvasament des de Democracia i Catalunya a l'Entesa, pero en 
magnituds molt petites —menors que a Tarragona i a Girona—. A la vegada 
hi ha un transvasment d'aquesta coalició a la UCD (lUrgell) i a Viola (les 
Garrigues, l'Urgell i el Solsonés). Per altra banda, l'alt percentatge d'absten
cionisme encobert, ens recela un transvasament de vots en aquesta direcció, 
combinat amb la manca de disciplina de les coalicions a algunes comarques. 

4.4. Conclusió 

De la comparació deis resultáis a nivell comarcal i de circumscripció d'amb-
dües cambres, i en el context d'una primera aproximació a un estudi com-
paratiu mes profund que hauria de realitzar-se a nivell de municipi i fins 
i tot de barri i de secció censal, podem anticipar unes primeres conclusions: 

1. La diferent forma d'elecció a ambdues cambres i la no presentació al 
Senat de candidatures concorrents al Congrés, ha comportat un increment 
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important de vots en blanc en l'elecció de la segona cambra56. 
2. Malgrat que en general l'elector ha utilitzat les tres possibilitats de vot 

per al Senat, existeix una menor utilització allí on els candidats inde
pendents obtenen millors resultats. 

3. Comparant els resultats del Congrés i el Senat, destaca en primer lloc la 
pérdua de vots respecte al Congrés que experimenta Democracia i Cata
lunya. La UCD i l'AP obtenen uns resultats molt semblants a ambdues 
cambres, mentre que l'Entesa deis Catalans té guanys a totes les circums-
cripcions excepte a Barcelona. 

4. La presencia de candidats independents amb forca electoral afecta el 
conjunt de les candídatures, coincidint amb les pérdues globals mes 
importants que aqüestes experimenten. 

5. La direcció de transvasament que es detecta mes clarament és la que va 
de Democracia i Catalunya a l'Entesa deis Catalans, si bé en magnituds 
no espectaculars. 

6. Malgrat que el comportament electoral a ambdues cambres no pot ser 
considerat molt diferent quant a resultats globals, cal teñir en compte 
respecificitat d'aquesta elecció per a comprendre alguns deis seus efectes 
(l'elecció d'un candidat independent i la supremicia de la candidatura 
unitaria de l'esquerra). 

56. A les eleccions de 1*1-111-79 la diferencia de vots en blanc per ambdues 
cambres va ser de 1*1,8 % a la circumscripció de Barcelona. 
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Apendix capítol 4 



APÉNDIX A 

I. FONTS 

Per a realitzar la nostra investigació sobre el comportament electoral a Ca
talunya hem emprat dos arxius de dades a nivell municipal, les electorals 
i les estructuráis o que fan referencia a una serie de característiques de la 
població de tipus demográfic i sócio-económic. 

1. Dades electorals 

Els resultats per municipi de totes les candidatures per al Congrés i el Se-
nat han estat extretes de: 

«Resultats de les elecciohs legislatives del 15 de juny del 1977 a Cata
lunya». Equip de Sociología Electoral de la Universitat Autónoma de Bar
celona. Edició del Consorci d'Informació i Documentado de Catalunya, Bar
celona, 1978. 

2. Dades estructuráis 

a) Dades geográfiques. 
Extensió en kms2. Aquesta informació ha estat obtinguda grácies al «No
menclátor de Ciudades, Villas, Lugares, Aldeas i demás entidades de Po
blación». Censo de Población de España, 1970, INE. 

b) Dades demográfiques. 
Cens de Població del 1970. Extret del «Censo de la Población de Espa
ña a 31-XII-70», INE. 
Padró d'habitants del 1975. Dades per municipi extretes de «Padrones 
municipales de Catalunya, 1945, 1955, 1965 i 1975». Consorci d'Informa
ció i Documentació de Catalunya, Barcelona, 1977. 
índex de creixement de la població 1960-1970. Elaboració a part ir de 
«Avance sobre el movimiento y la distribución comarcal de la población 
de Cataluña entre 1960 i 1970», Josep Iglésies Fort, Barcelona, 1973. 
índex de creixement de la població 1970-1975. S'ha elaborat amb: «Cen
so de la población de España a 31-XII-1970», INE; i «Padrones munici
pales de Cataluña, 1945, 1955, 1965 y 1975», CIDC, Barcelona, 1977. 
Densitat de població per kms2. Calculada en base al «Nomenclátor» ja 
esmentat i al cens de Població del 1970. 
Percentatge de població nascuda jora de Catalunya. Establert segons el 
«Banco de datos municipales. Explotación del Censo de 1970». Consor
ci d'Informació i Documentació de Catalunya, Barcelona. 

c) Dades sócio-económiques. 
índex de práctica dominical. Percentatge d'assistents a Missa sobre to
tal d'habitants preceptuáis, tenint en compte el «Mapa Religiós de Ca
talunya», CISEC-ISPA, Informe Ispa núm. 107. Barcelona, 1974. 
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Condició socio-económica. Hem utilitzat el «Banco de Datos Municipa
les. Explotación del Censo de 1970», Consorci d'Informació i Documenta
d o de Catalunya, Barcelona, Taula XVIII: Percentatge de treballa-
dors de les diferents professions per municipis. 
índex de Comerg. Percentatge de treballadors del comerc. a cada muni-
cipi calculat sobre el total de treballadors del comerg a Catalunya. Da
des extretes de la Taula XIV del «Banco de datos municipales. Explo
tación del Censo de 1970», CIDC, Barcelona. 
Empreses i treballadors. Recompte per municipi d'empreses i treballa
dors agrupats en els sectors Industria i Servéis, i dividides segons el 
nombre de treballadors, d i a 50, de 51 a 250, de 251 endavant. Aqüestes 
dades pertanyen a «Depuración de la cinta de empleo en Cataluña del 
INP», CIDC, Barcelona, 1974. 
Dades Agráries sobre extensió de les explotacions i régim de tinenca de 
la térra: «Censo Agrario de España de 1972», INE. Les dades agráries 
només han estat emprades per l'estudi de les circunscripcions electo-
rais de Lleida i Tarragona. 

I I . VARIABLES ELECTORALS I VARIABLES DEMOGRÁFIQUES 
I SÓCIO-ECONÓMIQUES 

• • . 

I. VARIABLES ELECTORALS 

1.1. Circumscripció de Barcelona 

1. Abstenció. 
2. Partit Socialista Unificat de Catalunya (P.S.U.C.). 
3. Partido Proverista. 
4. Democracia Social Cristiana de Catalunya (D.S.C.C.) 
5. Unió del Centre i la Democracia Cristiana de Catalunya (U.C.D.C.C). 
6. Reforma Social Catalana (R.S.C.). 
7. Falange Española de las JONS Auténtica (F.E. aut.). 
8. Alianza Nacional 18 de Julio (A.N. 18-J.). 
9. Alianza Popular (A.P.). 

10. Esquerra de Catalunya (E.C.). 
I I . Socialistes de Catalunya (P.S.C.-P.S.O.E.). 
12. Pacte Democrátic per Catalunya (P.D.C.). 
13. Frente por la Unidad de los Trabajadores (F.U.T.). 
14. Alianza Socialista Democrática (A.S.D.). 
15. Liiga de Catalunya. 
16. Candidatura d'Unitat. Peí Socialisme (C.U.P.S.). 
17. Unión de Centro Democrático (U.C.D.). 
18. Parti t Socialista Popular Cátala (P.S.P.C.). 
19. Candidatura de los Trabajadores de Barcelona (C.T.B.), 
20. Balcells (A.P.). 
21. Benet (Entesa). 
22. Bobes (A.P.). 
23. Candel (Entesa). 
24. Cirici (Entesa). 
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25. Coll (Democracia i Catalunya). 
26. Díaz (U.C.D.). 
27. Fortuny (Lliga). 
28. Montero (A.N. 18-J.). 
29. Moreno (A.N. 18-J.). 
30. Negra (U.CD.). 
31. Pi Sunyer (Democracia i Catalunya). 
32. Roger (A.P.). 
33. Roldan (Lliga). 
34. Saltor (Lliga). 
35. Salvador (A.N. 18-J.). 
36. Tarragona (Independent). 
37. Torroja (U.C.D.). 
38. Viadiu (Democracia i Catalunya). 
39. Xirinacs (Independent). 

1.2. Circumscripció de Girona 

1. Abstenció. 
2. Partit Socialista Unificat de Catalunya (P.S.U.C). 
3. Candidatura Independent de Girona (C.I.G.). 
4. Alianza Popular (A.P.). 
5. Pacte Democrátic per Catalunya (P.D.C.). 
6. Unió del Centre i la Democracia Cristiana de Catalunya (U.C.D.C.C). 
7„ Socialistes de Catalunya (P.S.C-P.S.O.E.). 
8. Lliga de Catalunya. 
9. Unidad Socialista (U.S.). 

10. Esquerra de Catalunya (E.C.). 
11. Unión de Centro Democrático (U.C.D.). 
12. Frente por la Unidad de los Trabajadores (F.U.T.). 
13. Bonmatí (Lliga). 
14. Casadevall (A.P.). 
15. Clua (U.C.D.). 
16. Crumols (U.C.D.). 
17. Ferrer (Democracia i Catalunya). 
18. Genover (Democracia i Catalunya). 
19. Juvé (Democracia i Catalunya). 
20. Llach (Lliga). 
21. Portabella (Entesa). 
22. Quintana (U.C.D.). 
23. Romeu (Lliga). 
24. Rosa (A.P.). 
25. Sobrequés (Entesa). 
26. Sunyer (Entesa). 
27. Valenciano (A.P.). 

1.3. Circumscripció de Lleida 

1. Abstenció. 
2. Partit Socialista Unificat de Catalunya (P.S.U.C). 

208 



3. Alianza Popular (A.P.). 
4. Unió del Centre i la Democracia Cristiana de Catalunya (U.C.D.C.C). 
5. Socialistes de Catalunya (P.S.C.-P.S.O.E.). 
6. Pacte Democrátic per Catalunya (P.D.C.). 
7. Esquerra de Catalunya (E.C.). 
8. Unión de Centro Democrático (U.C.D.). 
9. Unión de Trabajadores de Lérida (U.T.L.). 

10. Reforma Social Catalana (R.S.C.). 
11. Aguado (R.S.C.). 
12. Audet (Entesa). 
13. Ball (Entesa). 
14. Clua (A.P.). 
15. Cornudella (Democracia i Catalunya). 
16. Costa (A.P.). 
17. Masanés (A.P.). 
18. Montaña (U.C.D.). 
19. Mora (U.C.D.). 
20. Pol (Democracia i Catalunya). 
21. Rúbies (Democracia i Catalunya). 
22. Soler (Entesa). 
23. Viola (Independent). 

1.4. Circumscripció de Tarragona 

1. Abstenció. 
2. Frente por la Unidad de los Trabajadores (F.U.T.). 
3. Alianza Popular (A.P.). 
4. Partit Socialista Unificat de Catalunya (P.S.U.C.). 
5. Falange Española de las JONS (auténtica) (F.E. aut.). 
6. Socialistes de Catalunya (P.S.C.-P.S.O.E.). 
7. Pacte Democrátic per Catalunya (P.D.C.). 
8. Esquerra de Catalunya (E.C.). 
9. Unió del Centre i la Democracia Cristiana de Catalunya (U.C.D.C.C.) 

10. Unión de Centro Democrático (U.C.D.). 
11. Partido Proverista. 

w 

12. Candidatura de Trabajadores de Tarragona (C.T.T.). 
13. Aragonés (Independent). 
14. Baixeras (Entesa). 
15. Buqueras (A.P.). 
16. Casáis (U.C.D.). 
17. Companys (Independent). 
18. Fabra (A.P.). 
19. Ferrater (Democracia i Catalunya). 
20. Martí (Entesa). 
21. Nomen (U.C.D.). 
22. Pastor (U.C.D.). 
23. Rosell (Democracia i Catalunya). 
24. Subirats (Entesa). 
25. Vendrell (Democracia i Catalunya). 
26. Vilar (A.P.). 
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2. VARIABLES DEMOGRAFIQUES I SÓCIO-ECONOMIQUES 

2.1. Circumscripció de Barcelona 

1. índex práctica religiosa dominical. 
2. Percentatge de Població nascuda fora de Catalunya. 
3. Padró Habitants 1975. 
4. Index de Creixement 1960-70. 
5. índex de Creixement 1970-75. 
6. Percentatge Població Activa sobre població total. 
7. Percentatge Propietaris Agraris amb Assalariats sobre total Població 

Activa. 
8. Percentatge Propietaris Agraris sense Assalariats sobre total Població 

Activa. 
9. Percentatge Altres Treballadors Agraris sobre total Població Activa. 

10. Percentatge Empresaris i Propietaris no agraris sobre total Població Ac
tiva. 

11. Percentatge Professions Liberáis sobre total Població Activa. 
12. Percentatge Técnics i Directius sobre total Població Activa. 
13. Percentatge Empleats sobre total Població Activa. 
14. Percentatge Obrers Especialitzats sector Industrial sobre total Pobla

ció Activa. 
15. Percentatge Obrers no Especialitzats sector Industrial sobre total Po

blació Activa. 
16. Percentatge Obrers sector Servéis sobre total Població Activa. 
17. Percentatge Forces Armades sobre total Població Activa. 
18. índex de Comerc. 
19. Percentatge Empreses Industriáis amb menys de 50 treballadors. 
20. Percentatge Treballadors d'empreses amb menys de 50 treballadors. 
21. Percentatge Empreses Industriáis amb mes de 50 treballadors. 
22. Percentatge Treballadors Empreses industriáis de 50 a 250 treballadors. 
23. Percentatge Treballadors Empreses servéis de mes de 50 treballadors. 
24. Percentatge Treballadors Empreses industriáis de mes de 250 treballa

dors. 
25. Densitat per km2 . 

2.2. Circumscripció de Girona 

1. índex práctica religiosa dominical. 
2. Percentatge de Població nascuda fora de Catalunya. 
3. Padró Habitants 1975. 
4. índex de Creixement 1960-70. 
5. índex de Creixement 1970-75. 
6. Percentatge Població Activa sobre població total. 
7. Percentatge Propietaris Agraris amb Assalariats sobre total Població 

Activa. 
8. Percentatge Propietaris Agraris sense Assalariats sobre total Població 

Activa. 
9. Percentatge Altres Treballadors Agraris sobre total Població Activa. 

10. Percentatge Empresaris i Propietaris no agraris sobre total Població Ac
tiva. 
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11. Percentatge Professions Liberáis sobre total Població Activa. 
12. Percentatge Directius i Técnics sobre total Població Activa. 
13. Percentatge Empleats sobre total Població Activa. 
14. Percentatge Obrers Especialitzats sector Industrial sobre total Pobla

ció Activa. 
15. Percentatge Obrers no Especialitzats sector Industrial sobre total Po

blació Activa. 
16. Percentatge Obrers sector Servéis sobre total Població Activa. 
17. Percentatge Forces Armades sobre total Població Activa. 
18. Index de Corriere. 
19. Percentatge Empreses Industriáis amb menys de 50 treballadors. 
20. Percentatge Treballadors d'empreses amb menys de 50 treballadors. 
21. Percentatge Empreses Industriáis amb mes de 50 treballadors. 
22. Percentatge Treballadors Empreses industriáis de 50 a 250 treballadors. 
23. Percentatge Treballadors Empreses servéis de mes de 50 treballadors. 
24. Percentatge Treballadors Empreses industriáis de mes de 250 treballa

dors. 
25. Densitat per km2 . 

2.3. Circumscripció de Lleida 

1. Index práctica religiosa dominical. 
2. Percentatge de Població nascuda fora de Catalunya. 
3. Padró Habitants 1975. 
4. Index de Creixement 1960-70. 
5. Index de Creixement 1970-75. 
6. Percentatge Població Activa sobre població total. 
7. Percentatge Propietaris Agraris amb Assalariats sobre total Població Ac

tiva. 
8. Percentatge Propietaris Agraris sense Assalariats sobre total Població 

Activa. 
9. Percentatge Altres Treballadors Agraris sobre total Població Activa. 

M L • 

10. Percentatge Empresaris i Propietaris no agraris sobre total Població 
Activa. 

11. Percentatge Professions Liberáis sobre total Població Activa. 
12. Percentatge Directius i Técnics sobre total Població Activa. 
13. Percentatge Empleats sobre total Població Activa. 
14. Percentatge Obrers Especialitzats sector Industrial sobre total Poblado 

Activa. 
15. Percentatge Obrers no Especialitzats sector Industrial sobre total Pobla

ció Activa. 
16. Percentatge Obrers sector Servéis sobre total Població Activa. 
17. Percentatge Forces Armades sobre total Població Activa. 
18. Index de Comerc. 
19. Percentatge Empreses Industriáis amb menys de 50 treballadors 
20. Percentatge Treballadors d'empreses amb menys de 50 irebailadors. 
21. Percentatge Empreses Industriáis amb mes de 50 treballadors. 
22. Percentatge Treballadors Empreses industriáis de 50 a 250 treballadors. 
23. Percentatge Treballadors Empreses servéis de mes de 50 treballadors. 
24. Percentatge Treballadors Empreses industriáis de mes de 250 treballa-

dors. 
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25. Densitat per km2. 
26. Percentatge terres cultivades en régim de propietat. 
27. Percentatge terres cultivades en régim d'arrendament. 
28. Percentatge terres cultivades en régim de parceria. 
29. Percentatge terres cultivades en altres régims de tinenca. 
30 Percentatge explotacions ramaderes. 
31. Percentatge explotacions agráries de menys 1 Ha. 
32. Percentatge explotacions • agráries d'l a 4,9 Ha. 
33. Percentatge explotacions agráries de 5 a 19,9 Ha. 
34. Percentatge explotacions agráries de 20 a 50 Ha. 
35. Percentatge explotacions agráries de mes de 50 Ha. 
36. Percentatge d'Empresaris agraris amb menys de 34 anys sobre el total 

d'Empresaris agraris. 
37. Percentatge Treballadors agraris dedicats exclusivament £.1 conreu de la 

térra. 
. 38. Percentatge Treballadors agraris dedicats parcialment al conreu de la 

térra. 
39. Percentatge Terra no llaurada sobre el total de térra cultivable. 

2.4. Circumscripció de Tarragona 

1. Index práctica religiosa dominical. 
2. Percentatge de Població nascuda fora de Catalunya. 
3. Padró Habitants 1975. 
4. Index de Creixement 1960-70. 
5. Index de Creixement 1970-75. 
6. Percentatge Població Activa sobre població total. 
7. Percentatge Propietaris Agraris amb Assalariats sobre total Població Ac

tiva. 
8. Percentatge Propietaris Agraris sense Assalariats sobre total Població 

Activa. 
9. Percentatge Altres Treballadors Agraris sobre total Població Activa. 

10. Percentatge Empresaris i Propietaris no agraris sobre total Població 
Activa. 

11. Percentatge Professions Liberáis sobre total Població Activa. 
12. Percentatge Directius i técnics sobre total Població Activa. 
13. Percentatge Empleats sobre total Població Activa. 
14. Percentatge Obrers Especialitzats sector Industrial sobre total Població 

Activa. 
15. Percentatge Obrers no Especialitzats sector Industrial sobre total Pobla

ció Activa. 
16. Percentatge Obrers sector Servéis sobre total Població Activa. 
17. Percentatge Forces Armades sobre total Població Activa. 
18. Index de Comerc. 
19. Percentatge Empreses Industriáis amb menys de 50 treballadors. 
20. Percentatge Treballadors d'empreses amb menys de 50 treballadors. 
21. Percentatge Empreses Industriáis amb mes de 50 treballadors. 
22. Percentatge Treballadors Empreses industriáis de 50 a 250 treballadors. 
23. Percentatge Treballadors Empreses servéis de mes de 50 treballadors. 
24. Percentatge Treballadors Empreses industriáis de mes de 250 treballa

dors. 
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25. Densitat per km2. 
26. Percentatge terres cultivades en régim de propietat. 
27. Percentatge terres cultivades en régim d'arrendament. 
28. Percentatge terres cultivades en régim de parceria. 
29. Percentatge terres cultivades en altres régims de tinenga. 
30. Percentatge explotacions ramaderes. 
31. Percentatge explotacions agráries de menys 1 Ha. 
32. Percentatge explotacions agráries d'l a 4,9 Ha. 
33. Percentatge explotacions agráries de 5 a 19,9 Ha. 
34. Percentatge explotacions agráries de 20 a 50 Ha. 
35. Percentatge explotacions agráries de mes de 50 Ha. 
36. Percentatge d'Empresaris agraris amb menys de 34 anys sobre el total 

d'Empresaris agraris. 
37. Percentatge Treballadors agraris dedicáis exclusivament al conreu de la 

térra. 
38. Percentatge Treballadors agraris dedicats parcialment al conreu de la 

térra. 
39. Percentatge Terra no llaurada sobre el total de térra cultivable. 
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í¿ QUADRE 1. Circumscripció electoral de Barcelona. Correlació de les variables demográfiques i sócio-económiques entre sí, 

'INPEX PRACTICA RELI«lO&A PCW1INICAL 

% PO&LAC\d ItAMlGRAPA 

PAPRO' HAWTANTfr 1 9 / 5 

ÍNDEX CREtXEMENT 1960 - ?0 

IMPEX CREIXEMENT 1970 - 75 
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15 
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QUADRE 2. Circumscripció electoral de Girona. Correlació de les variables demográfiques i sócio-económiques entre sí. 

INDEX PRÁCTICA RELI6IO6A DOMINICAL 

% POBLACIO" 1MAHGRAP4 

PAPRO' HAWTANTf. 1975 
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electoral 

sócio-económ iqi 
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QUADRE 4. Circumscripció electoral de Tarragona. Correlacio de les variables demograf iques 

i sócio-económiques entre sí. 

I M P t X PRACTICA RCUfitCMM P Q W P U C A L 

% POOLACJO* I M M 6 R A I M 

rA0(td H4WTANT& 1 9 / 5 

^NPCX CREíXEwHENT 19©0 - 7 0 

I H P E X cfUixcjMCNr 1970 - 7 ? 

%PO«LACJO'ACTf*Mfr0*«E POftL. TOTAL. 

% PROPÍCTARÍ& AáRARl?> 4 * 0 A&£»4l_ARIAT£> 

% fKOrtiWA MRAI» *E«fr A6*AtARtAT& 

% ALTR£*> TRE&4LUUY7R* AAOAfti£> 

% £MPRE«MRK> i PflOPf E TARIS NO A&UVI& 

% PROFE46ÍOU*> U&eRALi? 

% PIRECTIU4» í r e c a t e * 

% EMPLÉATE 

% 0»RER6> MPCÍ&TRIAL& EfePECJAL ITjMTfr 

% 06RER& INPU&TRUU.6 NO E*PECJ41.lTZ4T& 

% 

% FORCE& AR*APE£> 

INPEX DE CQM&R& 

% EMPRE6E& INDCJ&TRLALS MCN>£. 
5 o TREByU.LAPOR& 

% TREMLLAPOR& /MpíiSTRlALfe 
E*«PREfrE€> iMCMy& «fc> T R E S M U . I ^ I P O R £ > 

% EMPRE6CA INRUATRlAL» M É & 

% TRE&ALLAPO«*> CMPRCeEe 
INPítóTRlAL* 50-Z5O TREBALLAPORS 

% TRE6ALL.4PORS EMPRE6E& 3CRVE& 
*4É£> 5 0 TREftALLAPOK» 

% TRE6AI.LAPORS EMfRE&CC IHRU&TKI4LE* 
* É & 2 5 0 TREftALLAPOKS-

I OEN&TAT PER KM& 

% TERRE6 OJLTIM0E6 EN RE&M PROftETAT 

% TERRC6 OíLTIVttDES EN R E 6 I * PAttCKÍtlA 

% ALTRE6 RReiM& PE TMENfrA 

% CXPLOTAOON* RAMAPERE6 

X ExnoTAcioNfr ASRÁRiee- *eny& -i H*. 

% EXPU7MCJON6 ASRARIE& p'1 A 4 ? Ha. 
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QUADRE 5. Circumscripció electoral de Barcelona. Principáis factors demográfics i 
socio-económ ics. 

1 

VARIABLES PEMOc&RAFl<?£iee 

FACTOR I 

1 ÍMPEX P R ^ T I C A RELIGIOSA POMlNlCAL 

2. % PO&UACIC* INMIGRAR* 

3 R4CRC* HABlTANTA 1979, 

A I N P E X C R E I X E M E N T A9t>0-?0 

5 )NPEX CREIXEMENT 1970-/5 

7 

5 

°/o foe>LACldACTIVA AO&RE 
PO&L.. TOTAL . 

% PROPIETARIA AGRARIA AMB 
A£é»ALARlATA. 

?6 PROPIETARIA ADRARÍA AENAE 
A6SALARI ATA. 

% ALT RES- TREBALLAPORA AGRARIA-

•JO % PROPIETARIA í EMPRESARIO NO AGR4RIA 

11 % Ll 

12 ^í? TECNIC6 í QtfZBCJiae 

13 % 

14 % OBRERA ESPEQALITZ4TS INPUATRIAL6 

15 % 0BRER6 NO E&PECIALITZATA INPUATRIAIS 

16 % T RE BAL LAPO RA SECTOR SERVElA 

1? % FORCEA ARMAPE6» 

16 'iMPEX PE COMERÁ 

19 % EMPRE&EA INPtlATRlALAPETlTEA' 
% TRE8ALLAPOR& EMPREAEA INPC4A-

20 TRIAL& PETITEA 

%»EMPRE^EA INPUATRIALS MITJANEfr 
21 i ORANA 

% TRE&ALLAPORA EMPRE6EA 
22 INPCIATRIAL& AUTOANEA 

^o TRE&ALLAPORA EMPREAEA 
23 AERVEIA MITJANEAi 6RAMA 

%íTRE&ALLAPOR& EMPRE^EA 
24 iMPU&TRIALe GRANA 

2$ PEr4AlTAT PER K M & 

-.49 

.©6 
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.71 
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00 
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15 
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QUADRE 6. Circumscripció electoral de Girona. Principáis factors demografics i 
socio-e con ó mi es. 

VARlk&t-E£ PEAtO«RAFlQ£4Ee> 
1 €>OCíOEC0M&Mt^£-iE& 

t 'iMDEX PRACTICA RELIQIOfiA POMIMICAL 

2 % FOBLACld WAM&RAVA 

3 RAPRd" MA&ITAMT5 1975 
r 

4 )KPEX CREIXB/MENT 1 9 6 0 " 7 C » 

5 "iNPEy ¿REixaviENT 1 9 7 o - # 5 

6 % POBUC/c/ACTlVía 6OBRE R<?0L. TOTAL. 

7 % PROPIETARIA AGRARIA 4M& AS6AL-4RMTA 

6 % PROPIETARIA AGR4KIA AEK5>E ASSALARIATA 

9 %ALTREA TRE&ALLAPORAA<SrRAR!£> 
+ 

10 % PROPIETARIA i EMPRESARIO NO AGRARIA 

11 % PROFEASION6 LIBERAL& 

12. % TECN/CA i PIRECTlUA 

13 %BMPLEAre> 

Vi % O&RERS ESPECIALITZATA INP¿iSTRlAL€> 

15 % O&RERó NO ESPECIALITZ4T5 INCfcl6TWALe 
•1 

16 % OBRERA SECTOR é>ER\/EI^ 

1? % FORCEA ARMAPE& 

ib ]|4PEXPEOOA1ÉR^ 

19 % EMPRESESINPaSTRlALS AtENye> 
5 0 TRE&ALLAPORA* 

20 % TRBBALLAQOfíS EMPRE6EA INP. 
PE A1EN/A 5 0 TREBALLAPORS 

24 % EMPREAEA )NP£lfi»TRlALA MÚ€> 
50 TREBALMPOR^ 

22 % TREBALLAPORA EMPREAEA 
INDUSTRÍALA PE. 50 A Z50 TREB. 

25 % TREBALLAPORS EMPREAEA AERVEIA 
A l i e 5C»TREB. 

24 % TREBALLAPORS EMPREAEA ÍNP4ATR. 
MES 250 TREA. 

2ff DEN6ITAT PER KMe 

FACTOR I 
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QUADRE 7. Circumscripció electoral de Lleida. Principáis factors demográfics i socio-económics 

VARIA&ÍE& DEMOfiRAFlGüEÉ» 
i &oaoacoHtm<aaB€> 

1 ÍMPEX PRACTICA RELI&06A POMMCAL. 

Z % PO&LAOO IMMJGR4CW 

3 PADR<* HABITAMT6 1975 

4 "INPEX CRElXEMENT 19ÓO - JO 

5 INPEX CREIXEMEMT 197o - 75 

6 % PObLAClÓ ACTIVA 600RE P0BL. TOTAL 
r 

7 % PROPIETARIA AGRARI* A/M& 
AfrfeALARlAT* 

6 % PROP/ETARIS A&RARI6 $EN6fi 
A&SALARIAT6 

9 % ALTRE6 TREftALLAPOR* A6RAR« 

10 % EMPRESARIO i PROPIETAR» NO A6R4RI& 

t i % PROFBG€>\Ot*6 LI0ERAL3 

te % PIRECTIU& i TECfJtCft 

13 % EMPLEATS» 

Vi % O&ZERS IMCKJ6TRWL6 fiSPEClALlT2MT& 

15 %0ftRERfr INPU9TRIAL& NO €£>naAL\TZAT€> 

*6 % O&RERÉ» &ECTOK &ERVEI* 

17 % F0RCE5 ARMAPE6 

FACTOR I 
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K> QUADRE 8. Circumscripció electoral de Tarragona. Principáis factors demográfics i socio-económics 

VARIA&LEe PEMOGRÁR<?UES 
i SOCtOecOHÓMiQOEO 

1 WOEX Pf&CTlCA RELIGIOSA POMIN/CAL 

2 % PO&LACIÓ (MAU6RAQ4 

3 PAPRd HA&ITANT& 1975 

4 'iNPEX GRElXEMEhJT 19&0 - ?0 

5 >MP£> CREIXEMENT 1970-?$ 

6 % 9O*LACKSACVVA GOBRB POGL. TOTAL 

7 % PROPIETARIA AGRARI6 AMB A&SAIARIAT6 

b % PROñerme A6R4RI6 S E N S E ASS^LAWAT* 

9 %ALTRE6 TREBALLAPOR& AGRARI6 

10 % EWPRESAWfr ¡ PROPIETARIA NO A&RARJ& 

H %PROFEe&lOrt&LI&ERALfi» 

12 % PIRECTIU6 i TECNlCe 

13 % EMPLÉATE 

1l % O&RER© NPU6TR AL£ E6PECIALITZAT& 

45 % OBRER6 IN0U6TRIAL6 MO E6PEC(ALITZAT€> 

16 % 05RER6- &ECTOR AER/EIS» 

1? % F<?Rcee> ARMAPB& 

id ÍNPEX PE COMBK& 

R4CTOR I 
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.46 

.24* 

-.06 

'.76 

.11 

.39 

.2o 

.o9 

.3© 

.6? 

| .60 ' 

.46 

-.06 

.4o 

FACTOR E 

. « 

.Oí 

. 0 3 

-.00 

.05 

.24 

- 0 0 

.19 

-37 

-.2o 

.01 

.02 

.04 

A 

.0? 

.04 

.06 

-.12 

.03 

rncroRM 

-.26 

-.14 

-o? 

-14 

-.22 

.17 

.14 

-OA 

.06 

-te 

.00 

.OA 

.o* 

-o? -.03 

-.03 

.02 

FACTOR nr 

.12 

-38 

-86 

-.40 

-.26 

.06 

.04 

.2-4 

.14 

-oí 

-.te 

-.49 

-.43 

-.24 

-.37 

-4? 

-.29 



/ 

I 
18 S o o 

i 

r̂ 
T-K 

1" 

CJ 
CÜ 
1* 

*r 
<o 
r 

o 
I* I I ' 

o 
o o 

«o 
o 

o o 
I * 

0 
CO 

m 

o> 
o 
1 • 

t*, o 
) • 

00 
» 

1" 

s 
i" r % 8 

i* f 

rC 
i ' 

CO 9> 
I* 

o 
o 
I* 

o a 
I * 

eo* Os o O 
i * r 8 

r 
co 

S 5> » * o o 
^ . 

»r* 
r 

o o 
1* 

sO 
CO q̂-

i* 

*CV 
O 
1* 

*o 
$ 1 

co 
IO 
1* 

o o 
I" I ' 

to 

i i* 1 ' F 

s> & "8 m £ 8 o 
cu 
r § 

I" 
cu s 

I* 

co 

r i* I * 

Ul 

* 

S T 

5 
oí 

A 
¡si 
" í 5 § 
3^ «Ti 

S! 
Ul 
U 

So 

o 
04 CO 

cu 
co S3 s 

OÍ 

z 
ui 

& 

Ul 

I 

z 
Ul 

K 

3 

Sí 
as 

co co 

3 
Ul 

I 
3 
Ul 
a 

So 

s O-
Ul 

Ul 

Oí 

Ul 
o* 

c£ 

O 
¿ 
x. 
Ul 

& 

(0 

Cv 
X . 
Ul 

3& *$ í & 

< * 

Ul 

UJ 

& 

o 

¡a 
Ul 

s 

!fi 

i 

«t> 

"o. 

UJ 

'3 
SI 

o 

1 
2f 

01 

0 

Ul 
Ci 

vi) 
UJ 

i 
g 
O 

8 ¡S 

A 

Ul 

s 

si 

s 
UI 

fe. 
Ul 

3 
Ul 

& Ul 

U13 

{5 

Ul 

£ 

^3 

32 
a l 
uiS 

<o 

V3 

Ul 

Os 

225 



QUADRE 9. Círcurmcripció electoral de Barcelona. Correlació de les variables 

electorals entre sí. 
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QUADRE 11. Círcumscripcio electoral de Lie ida. Correlacio de les variables electorals entre sí. 
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QUADRE 12. Circumscripció electoral de Tarragona. Correlació de íes vanaoies electorals entre sí 

8 

í 

HiT 

AP 

P*>ÜC 

FEA 

P&C - f&OE 

ucvcc 

ÜCP 

FROVERI£»TEfe 

CTT 

DRAGONES ( INPEr) 

A4IXHR4& (ENTESA) 

0£4<9UER4S» (AP) 

CASAL& (¿ÍCO) 

COMPAN/& (iNPEP) 

FABRA (Ap) 

FERRATER (pie) 

MABXÍ (ENTE64) 

NQMEN (ucp) 

PA6T0C (uO>) 

ROSELL (DIC) 

5£JBíRAT& (enTe€>Á) 

VENPCELL (VÍC) 

vi LAR CAP) 

AB&TENCld 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

tó 

«H 

12 

12» 

14 

15 

16 

íf 

18 

<9 

20 

21 

22 

2* 

2* 

25 

26 

.o2 -.oo 

.ÍO .03 -.13 

-o? -.lo .02 -:o6 

-:13 ,o5 -02 -*> TOS 

-oí -.46 .06 -.05 

T46 -21 - « 

-.02 .oo .o-1 -.06 .65 -.05 .03 

.04 -.o4 .06 -.-& .o3 -x?6 -.15 .04 

-of .09 -o2 .02 At '.00 -.08 -.o5 \.Z9 

'.&í io5 '.o5 

.05 -.09 

.03 -.13 -.09 -.0© .10 -.11 -.00 

- # -.39 -.22 .15 . « -.16 -.14 

-o5 ,12 702 .05 ,o4 -.00 TOS -.o3 . 0 * 

-19 .05 -H -11 -14 -.*> .05 .01 

06 - .» 

-.00 -.0} 

-xrt -o? 

-.OO :Oi -.i5 -CZ 

.00 

'.09 

¿& 

.06 

- . * > 

.£75 

-09 

.35 

-35 

-34 

.64 

-fo 

.91 

-oí 

-42 

-4o 

./3 

-o4 

• 73 

-o? . 1Z 

.1» 

- 4 9 

-.2* 

.oíi 

•e? 

.02 

- « 

.34 

.59 

•09 

-At 

M 

-A5 

-.34 

.60 

.75 

-33 

.49 

T33 

ioe .00 -.05 

Ai -19 -M 

-02 tOd . 0 / -04 ~<A 

-.04 -.ofl -<? . 9 * -.33 

TOI -.15 .06 -.05 -Of 

-12 .o£ ^o? -^5 -c9 ~.o9 -.07 -02 

-o4 -.0; -.16 -.05 -.09 h « 

-.*> 'A? 

.03 T06 -o2 -.13 

,05 -.09 

-.11 .oí .64 

-06 '.05 -.09 -o4 

-06-.16 -o? -.11 -:Ol 

:o3 T12 -it 'A9 -Ad -.05 



QUADRE 13. Circumscripció electoral de Girona. Principáis factors polítics que incideixen 
en el comportament electoral deis municipis. 
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\¿ QUADRE 14. Circumscripció electoral de Barcelona. Principáis fa< 
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Q U A D R E 15. Circumscripció electoral de Lleida. Principáis factors polítics que incideixen 

en el comportament electoral deis municipis. 
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QUADRE 16. Circumscripció electoral de Tarragona. Principáis factors polítics 
que íncideixen en el compórtame nt electorals deis municipis. 
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0\ 
QUADRE 17. CJrcumscripció electoral de Barcelona. Correlació de les variables polftico-electorals amb les demográfiquas 

i sócio-económiques. 
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00 
QUADRE 18. Circumscripció electoral de Girona. Correlacíó de les variables político-electorals amb les demográfiques 
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QUADRE 19. Circumscripció electoral de Lleida. Correlació de les variables político-electorals 
amb les demográf iques i sócio-económiques. 
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electoral de Tarragona. Correlació de les variables pol ítíco-electorals 

ráfiques i sócio-economiques. 
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QUADRE 21. Correlació deis principáis factors político-electora I $ amb aigunes variables 

demográf iques i sócio-económiques. 
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APÉNDIX C. LLISTA NUMERADA DE MUNICIPIS DE CATALUNYA PER 
CIRCUMSCRIPCIONS ELECTORALS (*) 

BARCELONA 

1. BAIX LLOBREGAT 

001 Abrera 
020 Begues 
056 Castelldefels 
066 Castellví de Rosanes 
068 Cervelló 
069 Collbató 
072 Corbera de Llobregat 
073 Cornelia de Llobregat 
076 Esparreguera 
089 Gavá 
114 Martorell 
123 Molins de Rei 
147 Olesa de Montserrat 
157 Pallejá 
158 Papiol, El 
169 Prat de Llobregat, El 
196 Sant Andreu de la Barca 
200 Sant Boi de Llobregat 
204 Sant Climent de Llobregat 
208 Sant Esteve Sesrovires 
211 SANT FELIU DE LLOBREGAT 
217 Sant Joan Despí 
244 Santa Coloma de Cervelló 
263 Sant Vicenc. deis Horts 
289 Torrelles de Llobregat 
295 Vallirana 
301 Viladecans 

2. BARCELONÉS 

015 Badalona 
019 BARCELONA 
077 Esplugues de Llobregat 
101 Hospitalet de Llobregat, L' 
194 Sant Adriá de Besos 
221 Sant Just Desvern 
245 Santa Coloma de Gramenet 

* Numeració oficial de l'Institut Nacional d'Estadística. 
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3. MARESME 

003 Alella 
006 Arenys de Mar 
007 Arenys de Munt 
009 Argentona 
029 Cabrera de Mataró 
030 Cabrils 
032 Caldes d'Estiac (Caldetes) 
035 Calella 
040 Canet de Mar 
075 Dosrius 
110 Malgrat de Mar 
118 Masnou, El 
121 MATARÓ 
126 Montgat 
153 Órrius 
155 Palafolls 
163 Pineda 
172 Premia de Mar 
193 Sant Iscle de Vallalta 
197 Sant Andreu de Llavaneres 
203 Sant Cebriá de Vallalta 
214 Vilassar de Dalt 
902 Vilassar de Mar 
230 Premia de Dalt 
235 Sant Pol de Mar 
261 Santa Susanna 
264 Sant Vicenc de Montalt 
281 Teiá 
282 Tiana 
284 Tordera 

4, VALLES OCCIDENTAL 

033 Caldes de Montbui 
051 Castellar del Valles 
054 Castellbisbal 
087 Gallifa 
120 Matadepera 
125 Monteada 
156 Palau de Plegamans 
167 Polinyá del Valles 
179 Rellinars 
180 Ripollet 
184 Rubí 
187 SABADELL 
205 Sant Cugat del Valles 
223 Sant Llorenc Savall 
238 Sant Quirze de Terrassa 



252 Barbera del Valles (Sta. María) 
260 Santa Perpetua de Mogoda 
266 Cerdanyola del Valles 
267 Sentmenat 
279 Terrassa 
290 Ullastrell 
291 Vacarisses 
300 Viladecavalls del Valles 

5. VALLES ORIENTAL 

005 Ametlla del Valles, L' 
014 Aiguafreda 
023 Bigues 
039 Campins 
041 Canovelles 
042 Cánoves 
046 Cardedeu 
055 Castellar 
064 Castelltercol 
081 Fogars de Montclús 
086 Franqueses del Valles, Les 
088 Garriga, La 
095 Granera 
096 GRANOLLERS 
097 Gualba 
105 Llagosta, La 
106 Llinars del Valles 
107 Llicá de Munt 
108 Llicá de Valí 
115 Martorelles 
124 Mollet 
134 Figueró, El-Montmany 
135 Montmeló 
136 Montornes del Valles 
137 Montseny 
159 Parets del Valles 
181 Roca del Valles, La 
198 Sant Antoni de Vilamajor 
202 Sant Celoni 
207 Sant Esteve de Palautordera 
209 Sant Fost de Campsentelles 
210 Sant Feliu de Codines 
234 Sant Pere de Vilamajor 
239 Sant Quirze Safaja 
248 Santa Eulalia de Roncana 
256 Martorelles de Dalt, Sta. M.a. 
259 Palautordera, Sta. M.\ 
276 Tagamanent 

294 Vallgorguina 
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296 Vallromanes 
306 Vilalba Sasserra 

6. ALT PENEDÉS 

013 Avinyonet 
027 Cabanyes, Les 
065 Castellví de la Marca 
085 Font-rubí 
091 Gélida 
094 Granada, La 
122 Mediona 
145 Olérdola 
154 Pacs 
164 Pía del Penedés, El 
168 Pontons 
174 Puigdálber 
206 Sant Cugat Sesgarrigues 

r 

222 Sant Lloreng d'Hortons 
227 Sant Martí Sarroca 
232 Sant Pere de Riudebitlles 
236 Sant Quintí de Mediona 
240 Sant Sadurní d'Anoia 
249 Santa Fe del Penedés 
251 Santa Margarida i els Monjos 
273 Subirats 
287 Terrassola i Lavit (Torrelavit) 
288 Torrelles de Foix 
304 Vilobí del Penedés 
901 VILAFRANCA DEL PENEDÉS 

7. GARRAF 

043 Canyelles 
058 Castellet i la Gomal 
074 Cubelles 
146 Olesa de Bonesvalls (Oleseta) 
148 Olivella 
231 Sant Pere de Ribes 
270 Sitges 
307 VILANOVA I LA GELTRÜ 

8. ANOIA 

008 Argencola 
021 Bellprat 
025 Bruc, El 
028 Cabrera d'Anoia 
031 Calaf 



036 Calonge de Segarra 
044 Capellades 
048 Carme 
060 Castellfollit de Riubregós 
063 Castellolí 
071 Copons 
102 IGUALADA 
103 Jorba 
104 Llacuna, La 
119 Masquefa 
133 Montmaneu 
143 Ódena 
152 Orpí 
161 Piera 
162 Pierola 
165 Pobla de Claramunt, La 
170 Prats de Rei, Els 
176 Pujalt 
185 Rubio 
189 Sant Pere Sallavinera 
226 Sant Martí de Tous 
228 Sant Martí de Sesgueioles 
250 Santa Margarida de Montbui 
257 Santa Maria de Miralles 
286 Torre de Claramunt, La 
292 Vallbona d'Anoia 
297 Veciana 
302 Vilanoveta del Camí 
136 Molsosa, La(Lleida) 

9. BAGES 

002 Aguilar de Boixadors 
010 Artes 
012 Avinyó 
018 Balsareny 
034 Calders 
038 Callús 
047 Cardona 
053 Castellbell i el Vilar 
059 Castellfollit del Boix 
061 Castellgalí 
062 Castellnou de Bages 
079 Estany, L' 
084 Fonollosa 
090 Gaiá 
098 Guardiola 
113 MANRESA 
127 Monistrol de Montserrat 
128 Monistrol de Calders 
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138 Moiá 
139 Mura 
140 Navarcles 
141 Navars 
178 Rajadell 
182 Rocafort i el Pont de Vilomara 
191 Sallent de Llobregat 
192 Santpedor 
212 Sant Feliu Sasserra 
213 Sant Fruitós de Bages 
218 Sant Joan de Torroella 
229 Sant Mateu de Bages 
242 Santa Cecilia de Montserrat 
258 Santa Maria d'Oló 
262 Sant Viceng de Castellet 
274 Súria 
277 Talamanca 

10. BERGUEDÁ 

011 Avia 
016 Bagá 
022 BERGA 
024 Borredá 
045 Capolat 
049 Cassefres 
050 Castellar del Riu 
052 Castellar de N'Hug 
057 Castell de l'Areny 
078 Espunyola, L' 
080 Fígols de les Mines 
092 Gironella 
093 Gisclareny 
099 Guardibla de Berga 
130 Montclar de Berguedá 
132 Montmajor 
142 Nou de Berguedá, La 
144 Olvan 
166 Pobla de Lillet, La 
175 Puigreig 
177 Quar, La 
188 Sagas 
190 Saldes 
216 Sant Jaume de Frontanya 
255 Santa Maria de Merlés 
268 Cercs (Serchs) 
293 Vallcebre 
299 Vilada 
308 Viver i Serrateix 
100 Gósol (Lleida) 
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11. OSONA 

004 Alpens 
017 Balenyá 
026 Brull, El 
037 Calldetenes 
067 Centelles 
070 Collsuspina 
083 Folgueroles 
100 Gurb de la Plana 
109 Llucá 
111 Malla 
112 Manlleu 
116 Masies de Roda, Les 
117 Masies de Voltregá, Les 
129 Muntanyola 
149 Olost 
150 Orís 
151 Oristá 
160 Perafita 
171 Prats de Llucanés 
173 Pruit 
183 Roda de Ter 
186 Rupit 
195 Sant Agustí de Llucanés 
199 Sant Bartomeu del Grau 
201 Sant Boi de Llucanés 
215 Sant Hipólit de Voltregá 
220 Sant Julia de Vilatorta 
224 Sant Martí de Centelles 
225 Sant Martí del Bas 
233 Sant Pere de Torelló 
241 Sant Sadurní d'Osormort 
243 Santa Cecilia de Voltregá 
246 Santa Eugenia de Berga 
247 Santa Eulalia de Riuprimer 
254 Santa María de Coreó 
265 Sant Vicenc de Torelló 
269 Seva 
271 Sobremunt 
272 Sora 
275 Tavérnoles 
278 Taradell 
280 Tavertet 
283 Tona 
285 Torelló 
298 VIC 
303 Vilanova de Sau 
063 Espinelves (Girona) 
220 Viladrau (Girona) 
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12. LA SELVA 

007 Amer 
008 Anglés 
009 Arbúcies 
023 Blanes 
027 Breda 
028 Brunyola 
033 Caldes de Malavella 
083 Hostalric 
095 Lloret de Mar 
101 Macanes 
103 Macanet de la Selva 
116 Osor 
146 Riells de Montseny 
148 Riudarenes 
150 Riudellots de la Selva 
159 Sant Feliu de Buixalleu 
164 Sant Hilari Sacalm 
180 SANTA COLOMA DE FARNERS 
189 Cellera de Ter, La 
193 Sils 
194 Susqueda 
202 Tossa 
213 Vidreres 
233 Vilobí d'Onyar 
082 Fogars de Tordera (Barcelona) 

13. EL GIRONES 

002 Aiguaviva de Girones 
015 Banyoles 
020 Bescanó 
025 Bordils 
035 Camós 
038 Campllong 
040 Canet d'Adri 
044 Caca de la Selva 
049 Celrá 
050 Cerviá de Ter 
056 Cornelia del Terri 
058 Crespiá 
065 Esponellá 
067 Flaca 
071 Fontcoberta 
073 Fornells de la Selva 
079 GIRONA 
087 Juiá 
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089 Llagostera 
090 Llambilles 
097 Madremanya 
104 Medinyá 
123 Palol de Revardit 
137 Porqueres 
142 Quart d'Onyar 
157 Sant Andreu Salou 
163 Sant Gregori 
166 Sant Jordi Desvalls 
168 Mollet de Ter (Sant Joan de Mollet) 
169 Sant Julia de Ramis 
172 Sant Martí de Llémena 
173 Sant Martí Vell 
174 Sant Miquel de Campmajor 
186 Sarria de Ter 
190 Serinyá 
215 Vilablareix 
216; Viladasens 
218 Vilademuls 

14. BAIX EMPORDA 

004 
013 
018 
022 
034 
048 
055 
057 
068 
070 
072 
076 
081 
085 
110 
117 
118 
121 
124 
126 
130 
131 
144 
153 
160 
901 
181 

Albons 
Begur 
-Bellcaire d'Empordá 
BISBAL D'EMPORDÁ, LA 
Calonge de les Gavarres 
Castell d'Aro 
Colomers 
Corea 
Foixá 
Fontanilles 
Fonteta 
Garrigoles 
Gualta 
Jafre de Ter 
Mont-ras 
Palafrugell 
Palamós 
Palau-sator 
País 
Parlavá 
Pera, La 
Peratallada 
Regencós 
Rupia 
Sant Feliu de Guíxols 
Sant Sadurní de l'Heura 
Santa Cristina d'Aro 
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191 Serra de Daró 
195 Tallada d'Emporda, La 
197 Torrent d'Emporda 
199 Torroella de Montgrí 
203 Ultramort 
204 Ullá 
205 Ullastret 
209 Vall-llóbrega 
211 Verges 
232 Vilopriu 
235 Vullpellac 

15. ALT EMPORDA 

001 
003 
005 
011 
012 
014 
016 
026 
029 
030 
031 
032 
041 
042 
047 
051 
052 
054 
060 
062 
064 
066 
074 
075 
077 
086 
088 
092 
093 
100 
102 
106 
111 
115 
119 
120 

Aguí lana 
Albanya 
Far d'Emordá, El 

r 

Armentera, L' 
Avinyonet de Puigventós 
Vajol, La 
Bascara 
Borrassá 
Boadella d'Emporda 
Cabanes 
Cabanelles 
Cadaqués 
Cantallops 
Campmany 
Castelló d'Empúries 
Cistella 
Siurana d'Emporda 
Colera 
Darnius 
L'Escala 
Espolia 
FIGUERES 
Fortiá 
Garrigás 
Garriguella 
Jonquera, La 
Lie do 
Llangá 
Llers 
Masarac 
Macanet de Cabrenys 
Mollet d'Emporda 
Navata 
Ordis 
Palau de Santa Eulalia 
Palau-saverdera 



128 Pau 
129 Pedret i Marzá 
132 Peralada 
135 Pont de Molins 
136 Pontos 
138 Portbou 
140 Port de la Selva, El 
143 Rabos d'Empordá' 
151 Riumors 
152 Roses 
158 Sant Climent Sescebes 
171 Sant Llorenc de la Muga 
175 Sant Miquel de Fluviá 
176 Sant Mori 
178 Sant Pere Pescador 
182 Santa Llogaia d'Álguema 
187 Saus 
188 Selva de Mar, La 
198 Torrella de Fluviá 
210 Ventalló 
214 Vilabertran 
217 Vilademat 
221 Vilafant 
222 Vilaür 
223 Vilajuíga 
225 Vilamacolum 
226 Vilamalla 
227 Vilamaniscle 
228 Vilanant 
230 Vila-sacra 
234 Biure d'Empordá 

16. LA GARROTXA 

010 Argelaguer 
019 Besalú 
021 Beuda 
046 Castefollit de la Roca 
098 Maiá de Montcal 
105 Mieres 
109 Montagut de Fluviá 
114 OLOT 
133 Planes d'Hostoles, Les 
139 Preses, Les 
149 Riudaura 
154 Sales de Llierca 
161 Sant Feliu de Pallerols 
162 Sant Ferriol 
165 Sant Jaume de Llierca 
183 Sant Aniol de Finestres 



184 Santa Pau 
185 Sant Joan Les Fonts (Begudá) 
200 Tortellá 
207 Valí d'en Bas, La 
208 Valí de Bianya, La 

17. RIPOLLÉS 

036 Campdevánol 
037 Campelles 
039 Camprodon 
043 Queralbs 
080 Gombrén 
091 Llanars 
096 Llosses, Les 
107 Molió 
112 Ogassa 
122 Palmerola 
125 Pardines 
134 Plañóles 
145 Ribes de Fresser 
147 RIPOLL 
167 Sant Joan de les Abadesses 
170 Vallfpgona de Ripollés 
177 Sant Pau de Segúries 
192 Setcases 
201 Toses 
212 Vidrá 
224 Vilallonga de Ter 
131 Montesquiu (Barcelona) 
237 Sant Quirze de Besora (Barcelona) 
253 Santa Maria de Besora (Barcelona) 

006 
024 
061 
069 
078 
082 
084 
094 
099 
141 
206 

18. CERDANYA* 

Alp 
Bolvir 
Das 
Fontanals de Cerdanya 
Ger 
Guils de Cerdanya 
Isóvol 
Llívia 
Meranges 
PUIGCERDA 
Grus (Urús) 

La resta de la comarca pertany a la circumscripció electoral de Lleida. 
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18 BIS. CERDANYA 

051 Bellver de Cerdanya 
127 Lies 
139 Montellá de Cadi 
175 Prats i Sampsor 
179 Prullans 
187 Riu del Pendís 

19. ALT URGELL 

005 Alás-Cerc 
030 Aristot-Toloriu 
032 Arséguel 
044 Bassella 
061 Cabo 
071 Cava 
077 Coll de Nargó 
088 Estamariu 
140 Montferrer-Castellbó 
149 Oliana 
155 Organyá 
165 Peramola 
185 Ribera d'Urgellet 
203 LA SEU D'URGELL 
239 Valls de Valira 
906 Valls d'Aguilar 
908 Fígols i Alinyá 
909 La Vansa-Fórnols 
910 Josa-Tuixén 

20. PALLARS SOBIRA 

017 Alins 
024 Alt Aneu 
039 Baix Pallars 
082 Espot 
086 Esterri d'Aneu 
087 Esterri de Cardos 
089 Farrera de Pallars 
123 Lladorre 
126 Llavorsí 
183 Rialb de Noguera 
208 Soriguera 
209 SORT 
221 Tírvia 
901 Valí de Cardos 
903 La Guingueta 



21. VALL D'ARAN 

025 Alt Aran 
031 Arres 
045 Bausén 
057 Les Bordes 
059 Bossost 
121 Les 
063 Cañe jan 
243 VIELLA-MIG ARAN 
247 Vilamós 

22. PALLARS JUSSA 

001 Abella de la Conca 
043 Barruera 
098 Gavet de la Conca 
115 Isona i Cbnca d'Allá 
128 Llimiana 
161 Pallars-Jussá 
171 Pobla de Segur 
173 Pont de Suert 
190 Salas 
196 S. Esteve de la Sarga 
201 Sarroca de Bellera 
202 Senterada 
215 Talarn 
227 Torre de Cabdella, La 
234 TREMP 
245 Vilaller 
904 Castell de Mur 

23. SOLSONÉS 
.• 

064 Castellar de la Ribera 
075 Clariana de Cardener 
111 Guixers 
124 Lladurs 
129 Llobefa de Solsonés 

^ 

146 Naves 
148 Odén 
151 Olius 
163 La Coma i la Pedra 
166 Pinell de Solsonés 
167 Pinos 
186 Riner 
193 S. Llorenc de Morunys 
207 SOLSONA 
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24. LA NOGUERA 

002 Ager 
008 Albesa 
013 Alf arras 
015 Algerri 
022 Alós de Balaguer 
034 Artesa de Segre 
035 Sentiu de Sió, La 
039 Avellanes-Sta. Linya, Les 
040 BALAGUER 
042 Baronía de Rialb 
047 Bellcaire d'Urgell 
049 Bellmunt d'Urgell 
052 Bellvís 
060 Cabanabona 
062 Camarasa-Fontllonga 
069 Castelló de Farfanya 
079 Cubells 
094 Foradada 
112 Ivars de Noguera 
122 Linyola 
134 Menárguens 
138 Montgai 
150 Olióla 
156 ós de Balaguer 
164 Penelles 
168 Poal, El 
172 Ponts 
174 Portella, La 
177 Preixens 
220 Térmens 
222 Tiurana 
231 Torrelameu 
240 Vallfogona de Balaguer 
249 Vilanova de l'Aguda 
250 Vilanova de Meiá 

25. URGELL 

003 Agramunt 
027 Anglesola 
041 Barbens 
046 Belianes 
050 Bellpuig d'Urgell 
068 Castellnou de Seana 
070 Castellserá 
074 Ciutadilla 
096 Fuliola, La 
109 Guimerá 



113 Ivars d'Urgell 
130 Maldá 
143 Montornés de Segarra 
145 Nalec 
154 Omells de Na Gaia, Els 
157 Ossó de Sió 

r 

176 Preixana 
181 Puigverd d'Agramunt 
217 TARREGA 
225 Tornabous 
238 Vallbona de les Monges 
242 Verdú 
244 Vilagrassa 
248 Vilanova de Bellpuig 
252 Vila-sana 
902 Sant Martí de Riucorb 

26. SEGARRA 

055 Biosca 
072 CERVERA 
085 Estarás 
103, Granyanella 
104 Granyena de Segarra 
110 Guissona 
114 Ivorra 
132 Massoteres 
141 Montoliu de Segarra 
152 Oluges, Les 
191 Sanaüja 
192 Freixenet de Segarra 
194 Sant Ramón 
197 Sant Guim de la Plana 
216 Talavera 
219 Tarroja de Segarra 
223 Tora de Riubregós 
905 Ribera d'Ondara, La 
907 Torrefló 
911 Plans de Sió 
159 Vallfogona de Riucorb (Tarragona) 

27. SEGRIA 

004 Alamús, Els 
007 Albatárrec 
010 Alcanó 
011 Alear ras 
012 Aleóle t ge 
014 Alfés 
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016 Alguaire 
019 Almacelles 
020 Almatret 
021 Almenar 
023 Alpicat 
033 Artesa de Lleida 
036 Aspa 
038 Ai tona 
048 Bell-lloc d'Urgell . 
053 Benavent de Segriá 
078 Corbins 
093 Fondarella 
099 Golmés 
102 Granja d'Escarp, La 
120 LLEIDA 
125 Llardecans 
131 Massalcoreig 
133 Maials 
135 Miralcamp 
137 Mollerussa 
142 Montoliu de Lleida 
158 Palau d'Anglesola, El 
182 Puigverd de Lleida 
189 Rosselló 
200 Sarroca de Lleida 
204 Seros 
205 Sidamon 
210 Soses 
211 Sonadell 
212 Sunyer 
226 Torrebesses 
228 Torrefarrera 
232 Torres de Segre 
233 Torre-serona 
251 Vilanova de Segriá 
254 Vilanova de la Barca 

28. LES GARRIGUES 

Albagés, L 
Albi, L' 
Arbeca 
Bovera 
BORGES BLANQUES, LES 
Castelldans 
Cerviá de les Garrigues 
Cogul, El 
Espluga Calba, L' 
Floresta, La 

Fulleda 
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009 
039 
056 
058 
067 
073 
076 
081 
092 
097 
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TARRAGONA 

101 Granadella, La 
105 Granyena de les Garrigues 
118 Juncosa de les Garrigues 
119 Juneda 
153 Omellons, Els 
169 Pobla de Cérvoles, La 
170 Pobleta de la Granadella, La 
180 Puiggrós 
206 Solerás, El 
218 Tarrés 
224 Torms, Els 
230 Torregrossa 
253 Vilosell, El 
255 Vinaixa 

29. CONCA DE BARBERA 

021 Barbera de la Conca 
029 Blancafort 
046 Conesa 
054 Espluga de Francolí, L' 
061 Forés 
073 Llorac 
086 MONTBLANC 
101 Passanant 
105 Piles, Les 
107 Pira 
130 Rocafort de Queralt 
139 Santa Colonia de Queralt 
141 Sarita Perpetua de Gaiá 
142 Sarral 
143 Savallá del Comtat 
146 Senán 
147 Solivella 
158 Validara 
168 Vilanova de Prades 
172 Vilaverd 
176 Vimbodí 

30. ALT CAMP 

001 Aiguamúrcia 
005 Alcover 
010 Alió 
034 Bráfim 
036 Cabra del Camp 
059 Figuerola del Camp 
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079 
080 
083 
089 
091 
098 
108 
113 
119 
120 
124 
132 
134 
160 
161 
165 
170 

Maslloreng 
Masó, La 
Milá, El 
Montferri 
Mont-ral 
Nuiles 
Pía de Cabra, El (Sta. María) 
Pont d'Armentera, El 
Puigpelat 
Querol 
Riba, La 
Rodonyá 
Rourell, El 
Vallmoll 
VALLS 
Vilabella 

• 

Vi la-rodona 

31. BAIX PENEDÉS 

002 
016 
020 
024 
028 
037 
051 
074 
090 
137 
140 
163 

012 
030 
043 
047 
050 
066 
095 
097 
100 
103 
109 
111 
122 

Albinyana 
Arbog, L' 
Banyeres del Penedés 
Bellveí del Penedés 
Bisbal del Penedés, La 
Calafell 
Cunit 
Llorenc del Penedés 
Montmell, El 
Sant Jaume deis Domenys 
Santa Oliva 
VENDRELL, EL 

32. TARRAGONÉS 

Altafulla 
Bonastre 
Catllar, El 
Constantí 
Creixell de Mar 
Garidells, Els 
Morell, El 
Nou de Gaiá. La 
Pallaresos, Els 
Perafort 
Pobla de Mafumet, La 
Pobla de Montornes, La 
Renau 
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126 Riera de Gaiá, La 
131 Roda de Berá 
135 Salomó 
144 Secuita, La 
148 TARRAGONA 
153 Torredembarra 

r 

164 Vespella de Gaiá 
166 Vilallonga del Camp. 
171 Vila-seca de Solcina 

33. BAIX CAMP 

003 Albiol, L' 
007 Aleixar, L' 
009 Alforja 
011 Almoster 
017 Argentera, L. 
031 Borges del Camp, Les 
033 Botarell 
038 Cambrils 
039 Capafonts 
042 Castellvell del Camp 
045 Colldejou 
053 Duesaigües 
057 Febró, La 
081 Maspujols 
088 Montbrió del Camp 
092 Mont-roig del Camp 
116 Prades 
118 Pratdip 
123 REUS 
127 Riudecanyes 
128 Riudecols 
129 Riudoms 
145 Selva del Camp, La 
162 Vandellós 
167 Vilanova d'Escornalbou 
169 Vilaplana del Camp 
178 Vinyols i els Ares 

34. PRIORAT 

015 Arbolí, L' 
023 Bellmunt del Priorat 
027 Bisbal de Falset, La 
035 Cabassers 
040 Capganes 
049 Cornudella de Montsant 



055 FALSET 
058 Figuera de Falset, La 
069 Gratallops 
070 Guiamets, Els 
072 Lloá 
075 Margalef 
076 Marca 
082 Masroig, El 
085 Molar, El 
096 Morera de Montsant, La 
112 Poboleda 
114 Porrera 
115 Pradell de la Teixeta 
151 Torre de Fontaubella, La 
154 Torroja del Priorat 
157 Ulldemolins 
173 Vilella Alta, La 
174 Vilella Baixa, La 

35. RIBERA D'EBRE 

019 
026 
060 
065 
067 
084 
093 
094 
099 
121 
125 
150 
152 
177 

018 
022 
032 
048 
056 
064 
071 
106 
110 
117 
175 

Aseó 
Benissanet 
Flix 
García 
Ginestar-d'Ebre 
Miravet 
MORA D'EBRE 
Mora la Nova 
Palma d'Ebre, La 
Rasquera 
Riba-roja d'Ebre 
Tivissa 
Torre de l'Espanyol, La 
Vinebre 

36. TERRA ALTA 

Arnés 
Batea 
Bot 
Corbera de Terra Alta 
Fatarella, La 
GANDESA 
Horta de Sant Joan 
Pinell de Brai, El 
Pobla de Massaluca, La 
Prat de Comte 
Vilalba deis Ares 



37. BAIX EBRE 

006 Aldover 
008 Aliara deis Ports 
013 Ametlla de Mar, L' 
025 Benifallet 
052 Xerta 
102 Paüls 
104 Perelló, El 
133 Roquetes 
149 Tivenys 
155 TORTOSA 

38. MONTSIA 

004 Alcanar 
014 AMPOSTA 
044 Senia, La 
062 Freginals 
063 Galera, La 
068 Godall 
077 Mas de Barberans 

• * 

078 Masdenverge 
136 Sant Caries de la Rápita 
138 Santa Bárbara 
156 Ulldecona 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Metodología, fonts, variables 
r 

+ 

1.1.1. Advertiments preliminars 

El tractament i l'análisi deis resultáis de juny de 1977 a la ciutat de Barcelona, 
separadament de la resta de municipis catalans, té interés perqué com a gran 
conglomerat urbá ofereix un tramat de relacions socials que la configuren 
com una unitat amb una problemática específica i diferenciada de la resta de 
municipis. És també la disponibilitat de dades sociodemográfiques a nivell de 
secció censal, basades en el Padró Municipal d'Habitants i publicades periódi-
cament, el que fa possible qué éls resultats de la capital catalana puguin ser 
objecte d'un tractament estadístic diferent. 

És cert que aillar la capital deis municipis circumdants no té cap justifica-
ció sociológica i els resultats electorals varen demostrar l'existéncia d'una 
continuitat de comportament mes enllá de les delimitacions administratives. 
La demarcado municipal actual ha estat desbordada peí creixement de la con-
urbació barcelonina, pero malauradament, la manca de dades a nivell de sec
ció censal per ais restants municipis, unitat amb la qual treballem en el cas 
de Barcelona, ha obligat a prescindir-ne en la nostra análisi. 

i 

r 

Nota: Una part deis primers capítols introductoris ha estat inclosa amb lleugeres 
modificacions, a la ponencia presentada al l.er Colloqui de Sociología Electoral 
(abril 1978) i publicada al n.° 1 d'«Estudis Electorals», publicació de la Fundació 
Jaume Bofill (Barcelona, 1978) amb el títol: «Les eleccions legislatives de 1977 a 
la ciutat de Barcelona». 

Ha intervingut en la preparado de la base estadística i cartográfica d'aquest tre-
ball, així com en l'elaboració de l'apartat corresponent a demografía de Barcelona, 
Josefina Elias, membre de l'Equip de Sociología Electoral. En la fase inicial de 
comentaris deis mapes per resultats intervingueren Mercedes Brihuega, Áurea 
Fernández, M.a José González, Rosa Margaléf i J. Lluís Martino, alumnes de l'ICESB. 
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Els estudis de sociología electoral; l'objectiu deis quals se centra en l'aná-
lisi i explicado de les motivacions del vot, poden ser empreses des de dues 
perspectives diferents: des de la geografia-ecologia electoral, que relaciona els 
resultats aconseguits en determinades árees amb les característiques socioló-
ques i demográfiques que les defineixen, o bé des de les enquestes i els sondeigs 
d'opinió, que donen mes émfasi a les motivacions psicológiques de l'elector. 

En el cas deis estudis electorals en el nostre país, els inconveníents de 
cada enfocament1 compten amb dos altres tipus de limitacions. D'una ban
da, les fonts estadístiques existents son molt poques i es refereixen a un nom
bre de variables també escás. Per a la ciutat de Barcelona, les variables sig-
nificatives des del punt de vista electoral es refereixen a l'edat, el sexe, la pro-
fessió i la immigració, i son obtingudes a part ir del Padró Municipal d'Habi-
tants. No comptem per a la unitat d'análisi emprada, la secció censal, amb da-
des referents a la religió, la llengua, el nivell d'instrucció, les caracterís tiques 
de l'habitatge o la renda per cápita, per només citar-ne algunes de les nor-
malment considerades com a importants en els estudis d'aquest tipus. 

D'altra banda, la inexistencia de series de dades electorals en els darrers 
40 anys, una de les variables clau per a l'explicació del comportament electo
ral en un moment determinat, fa mes difícil d ' interpretar el perqué d'uns re
sultats i també predir-ne la futura evolució, tema aquest d'indubtable interés 
tant per a l'investigador com per al polític. 

L'abast del nostre estudi, emprés des d'una perspectiva ecológica, s'ha 
vist indubtablement retallat per aquests dos factors. Hem volgut, malgrat 
tot, que no sigui merament descriptiu i en l'última part apuntem algunes 
hipótesis explicatives del volt. L'análisi de posteriors consultes electorals ens 
permetrá de determinar fins a quin punt segueixen essent valides o han de ser 
rectificades. 

1.12. Pía de treball 

Hem dividit el nostre treball en dues parts . En la primera, introductoria, ens 
referim básicament a les variables i fonts emprades i a Testructura sociodemo-
gráfica de Barcelona, a nivell general i de districte, amb una breu síntesi grá
fica per barris. Aquesta reduida visió de conjunt permet una comprensió intui
tiva del perqué de determinada distribució geográfica del vot a la ciutat. 

A la Part II, abordem l'objectiu principal del treball, és a dir, l'análisi deis 
resultats electorals, des d'una doble perspectiva, geográfica i estadística. 

Per a l'análisi geográfica hem elaborat els mapes de resultats a nivell de 
secció censal, de barri i de districte per ais set partits que han obtingut escons 
parlamentaris, i també per a l'abstenció. 

El tractament estadístic ha consistit en l'aplicació d'una análisi factorial, 
en la qual destaca el comentan de la matriu de correlacions entre totes les 
variables emprades. 

1. La polémica entre ambdós enfocaments fou intensa cap a la década deis 50 en 
gran part desencadenada per un article de W. S. Robinson «Ecological Correlations 
and the Behavior of Individuáis», aparegut a la American Sociological Review, 
vol. 15 (1950). En l'actualitat, mes que de contraposició hom tendeix a parlar de 
complementarietat entre els dos métodes, a fi de captar millor les diferents facetes 
d'una mateixa realitat social. En el n.° 10 de «Perspectiva Social» (ICESB. Barce
lona, 1977), intentávem de sintetitzar els principáis trets d'ambdues escoles així com 
la polémica que les enfronta. (Vegeu el capítol títulat «Modernas tendencias de la 
sociología electoral».) 
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1J.3. Unitat d'análisi 

L'análisi deis resultats ha estat feta a partir de la secció censal, unitat míni
ma per a la qual disposem d'informació sociodemográfica. Barcelona es tro-
ba actualment dividida en 1058 seccions censáis, que solen oscil-lar entre els 
500 i els 2000 habitants. El terme mitjá és de 1700 habitants i 1230 electors, 
tot i que pot haver-hi diferencies molt acusades entre les seccions. La pobla-
ció, per exemple, pot variar entre els 103 i els 4379 habitants i, d'acord amb 
el Padró de 1975, algunes seccions ultrapassen ja els 6000. 

Hem volgut reflectir els resultáis per partit a nivell de secció censal (ma-
pes III a IX), tenint en compte que els districtes son unitats d'homogeneitat 
i amplitud desiguals i per tant difícilment comparables, mentre que les di-
visions per barris actualment existents son molt nombroses i cap d'elles no 
és plenament satisfactoria. Probablement els resultats de les futures consultes 
electorals aniran configurant unes unitats homogénies que ens permetín d'a-
cotar amb criteris mes objectius que els actuáis, árees mes extenses que evi
taran la feixuga tasca de representar els resultats electorals a nivell de secció. 

Malgrat com és de problemática qualsevol divisió per barris, hem confec-
cionat també a fi de simplificar-ne la lectura, mapes de resultats per barris, 
adoptant el criteri de delimitació emprat l'any 1976 per la Federació d'Asso-
ciacions de Vei'ns, segons el qual Barcelona resta dividida en 35 barris na-
turals. 

El barrí administratiu, divisió encara emprada en estadístiques munícipals, 
si bé podría resultar la unitat d'análisi ideal quant a grandária —amb un total 
de 132—, ha estat rebutjada per la nulla significació que teñen la majoria deis 
noms que hi apareixen (per citar uns quants exemples, mencionarem els de 
«Arguelles» (Dte. IX), «Convalescéncia» (V), Parroquia» (III), «Béria» (IV), 
etcétera. 

1.1.4 Fónts i variables utilitzades 

Variables sociodemográfiques 
Les variables demográfiques han estat obtingudes del Padró Municipal d'Ha-
bitants, actualitzat al desembre de 19742. No hem pogut utilitzar les dades 
del Padró de 1975 peí fet que encara no havia estat publicat en el moment 
d'iniciar el nostre tractament estadístic. 

Si bé les rectificacions padronals que es duen a terme anualment solen 
donar xifres menys acurades que les del mateix Padró, que es confecciona en 
els anys acabáis en 5, cal no oblidar que Telaboració del Padró de 1975 fou 
prou conflictiva com per a permetre de pensar que á nivell de secció censal 
la rectificació del 1974 té una validesa equiparable. 

A TApéndix donem la llista completa de les variables que varen ser ínicial-
ment considerades com a rellevants des d'un punt de vista electoral, amb 
la indicació d'aquelles que han estat finalment emprades després d'una prime
ra análisi que descarta les menys significatives. 

Variables electorals 
Els resultats electorals en qué ens basem han estat recollits peí mateix Equip 

2. Font: «Tablas por secciones censales. Padrón de Habitantes actualizado. 
31-XII-1974». Gabinete Técnico de Programación. Subdepartamento de Estadística. 
Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona, 1975. 
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de Sociología Electoral a partir de les actes d'escrutini deis partits polítics o 
deis telegrames que els presidents de les meses electorals enviaven, el mateix 
dia de l'escrutini, a la Junta Electoral Provincial Electoral. La publicació d'a-
quests resultáis ha estat a cura del Consorci d'Informació i Documentacio de 
Catalunya3. 

1.2. Alguns aspectes sociodemográfics de Barcelona ciutat 

12,1. Barcelona en el seu context 

Barcelona, capital de Catalunya, constitueix, junt amb Madrid, capital de l'Es-
tat espanyol, un deis dos únics nuclis urbans de tot l'Estat que ultrapassen 
el milió d'habitants, amb prop de 2.000.000 i mes de 3.000.000, respectivament4. 
Barcelona concentrava l'any 1975 el 31 % de la pGblació catalana, i la provincia 
gairebé el 78 %. 

QUADRE 1. Població de les provincias i capitals catalanes 1975 

Població total 
—provincia— 

% sobre 
Catalunya 

Població total 
apital— 

% sobre 
Catalunya 

Barcelona 
G i roña 
Lleida 
Tarragona 
Total Catalunya 

4.389.897 
441.806 
348.359 
480.331 

5.660.393 

77,6 
7.8 
6,1 
8,5 

100,0 

1.751.186 
75.191 

100.872 
100.786 

2.028.035 

30,9 
1,3 
1,8 
1,8 

35,8 

FONT: Id. que nota 4. 

El creixement urba de Barcelona i el deis municipis adjacents han esbor-
rat els límits que administrativament els separaven. Barcelona, Badalona, Es
pulgues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adriá del Besos, Sant 
Just Desvern i Santa Coloma de Gramenet, formen un continum urba del 
qual es fa impossible determinar sobre el terreny on acaba un municipi i on 
comenta l'altre. 

Aquests set municipis, que constitueixen la comarca del Barcelonés, segons 
la divisió fixada l'any 1936 per la Generalitat. concentraven l'any 1975 un 43,5 % 
de la població catalana, amb prop de 2.500.000 habitants. L'área d'influéncia 
d'aquest continuum urba s'estén, pero, a una amplia zona que ultrapassa els 
límits de la comarca. «L'Area Metropolitana de Barcelona» era definida l'any 
1971 com un espai que compren un con junt de 162 municipis, corresponents a 
les comarques del Baix Llobregat, Garraf, el Penedés, Anoia, el Valles Oriental 
i TOccidental i el Maresme. Un decret llei del 1974 crea posteríorment l'Entitat 
Municipal Metropolitana, els límits administratius de la qual quedaven reduíts 
a 27 municipis, els mateixos que integraven la Comarca tal com la definía el 

3. Resultats de les eleccions legislatives del 15 de juny del 1977 a Catalunya. 7 
vols. Barcelona-Municipi (Vol. 1), 1." Part —Congrés. 

4. Madrid tenia l'any 1975 3.201.234 habitants. Font: «Poblaciones de Derecho 
y de Hecho de los Municipios españoles». Padrón Municipal de 1975. Instituto Na
cional de Estadística. Madrid, 1977. 
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Pía Comarcal de 1953, ámbit totalment insuficient per a una planificació racio-
nalitzada de Tarea d'influéncia de Barcelona, objectiu que per altra part ja era 
definit en Tesmentat decret-llei5. 

En molts d'aquests municipis es concentren, i es concentraren des de la 
$eva creació, la major part de les industries catalanes i han estat per aquest 
motiu un pol d'atracció de la má d'obra immigrada. Pero l'allau migratoria, 
que ha estat particularment intensa entre els anys posteriors a la guerra civil 
i a la década deis 60, ha experimentat ja des de les darreries d'aqüesta matei-
xa década un decreixement. 

4 

QUADRE 2. índexs comparatius de creixement. Municipis del Barcelonés. (Poblado de 
fet) 

Barcelona 
Badalona 
Esplugues 
de Llobregat 
L'Hospitalet de 
Llobregat 
Sant Adriá del 

X 

Besos 
Sant Just Desvern 
Santa Coloma 
de Gramenet 
Total Comarca 

Barcelona 
Badalona 
Esplugues 
de Llobregat 
L'Hospitalet de 
Llobregat 
Sant Adriá del 

n 

Besos 
Sant Just Desvern 
Santa Coloma 
de Gramenet 
Total Comarca 

1900 
Població 

544.047 
19.240 

1.057 

4.948 
418 

1.101 

1.510 
572.321 

1970 
Població 

1.745.142 
162.888 

29.474 
. 

241.978 
24.452 
9.226 

106.711 
2.231.198 

índex 

100 
100 

100 

100 
100 
100 

100 
100 

índex 

320 
847 

2.788 

4.890 
5.850 

838 

7.067 
390 

1950 
Població 

1.280.179 
61.654 

4.318 

71.580 
10.227 
2.931 

15.281 
1.446.170 

1975 
Població 

1.754.714 
201.867 

38.110 

280.640 
37.286 
9.703 

137.579 
2.459.899 

índex 

235,3 
320,0 

408.0 

1.446,0 
2.447,0 

266,0 

1.011,0 
252,6 

índex 

322,2 
1.049,2 

3.605,0 

5.671,0 
8.920,0 

881,3 

9.111,0 
430,0 

1960 
Població 

1.557.863 
92.257 

12.393 

122.813 
15.801 
6.401 

32.590 
1.840.118 

1977 
Població 

4 

1.886.921 
210.138 

40.881 

289.747 
39.012 
10.068 

143.232 
2.619.999 

índex 

286,3 
479,5 

1.172,5 

2.482,1 
3.780,1 

581,4 
J 

2.158,3 
321,8 

índex 

346,9 
1.092,0 

" 

3.867,0 
-

5.856,0 
9.333,0 

914,0 
• 

9.485,0 
457,8 

FONTS: Per a 1900-1960: «Datos demográficos municipales 1900-1960». Ministerio de la Vi
vienda. Madrid, 1966. Per al 1970: «Anuario estadístico de España». Madrid, 1975. 
Per al 1975: «Padrón Municipal de Habitantes», I.N.E. Madrid, 1977. Per al 1977: 
«Boletín Oficial de la Provincia», n.° 12. 13 gener 1979. 

5. Ll. Casassas i Simó al llibre «Barcelona i Tespai cátala» (ed. Curial, Barce
lona, 1977) resumeix els diferents intents d'ordenació del territori des del 1939 i les 
causes polítiques deis successius fracassos. Ll. Recolons a «La població de Catalu
nya. Distribució territorial i evolució demográfica» (ed. Laia, Barcelona, 1974) dona 
una informado demográfica exhaustiva respecte ais municipis i les demarcacions 
influi'ts per Barcelona i compresos administrativament en els diferents Plans. 
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En el quadre 2 podem veure com es produeix una estabilització en el 
creixement demográfic de Barcelona i la seva área en els darrers anys. D'una 
banda, la recessió económica general que pateix el país desanima la ímmigra-
ció, que tampoc aquí no pot trobar el lloc de treball que li és negat a la seva 
térra d'origen. D'altra banda, la saturació a la qual ha arribat Barcelona im-
possibilita que es mantinguin els ritmes de creixement assolits anteriorment. 

A la resta de municipis de la comarca, el creixement s'ha estabilitzat mes 
tardanament. Entre 1975 i 1977 (quadre 3), les densitats denoten increments 
menors ais deis anys anteriors, tot i que les xifres de població corresponents 
ais anys intercensals (els no acabats en 0 o 5) solen ser inflades en no recollir 
totes les baixes que per diferents motius es produeixen entre la població. 

Sant Just Desvern, amb una densitat molt baixa —12 hab/Ha, quan els 
restants municipis s'aproximen o ultrapassen llargament els 100—, manté el 
seu carácter d'excepció respecte ais altres, i apareix encara avui dia com una 
zona residencial de creixement contingut. 

És sabut que Barcelona ostenta el dubtós mérit de comptar-se entre les 
capitals mes denses del món, amb 180 habitants per hectárea (xifres del Pa
dre de 1975). A la mateixa comarca, aquest récord pertany, pero, a l'Hospita-
let de Llobregat, 255 hab/Ha) que podría aviat anar seguit per Santa Colo
ma de Gramenet (151,4 hab/Ha) si les xifres del cens de 1980 (mes fiables 
que les actualitzacions anuals) confirmen la tendencia que demostren les de 
1974 (195 hab/Ha). La densitat de la comarca s'aproxima actualment ais 200 
hab/Ha. 

QUADRE 3. Evo lució de les densitats de població ais municipis del Barcelonés 

Barcelona 
Badalona 
Esplugues de 
Llobregat 
L'Hospitalet de 
Llobregat 
Sant Adriá de Besos 
Sant Just Desvern 
Santa Coloma 
de Gramenet 

TOTAL COMARCA 

Superficie 
en Ha. 

9.762 
2.217 

460 

1.099 
387 
785 

705 

15.415 

1950 

131,1 
27,8 

2,3 

4.5 
1.1 
1,4 

2.1 

93,8 

1960 

159,6 
41,6 

26.9 

65.1 
26,5 
8,2 

21,7 

119,4 

1970 

178,8 
73,5 

64.1 

220,2 
63,2 
11,8 

46,2 

144,8 

1975 

179,7 
91,1 

82,8 

255.4 
96.3 
12,4 

151,4 

159,6 

1977 

193,3 
94,8 

88,9 

263.6 
100,8 
12,8 

195,1 

170,0 

FONT: Superficie deis municipis: «Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y 
demás entidades de población» INE. Madrid, 1970. Per a Barcelona i l'Hospitalet 
rem utilitzat fonts municipals, que difereixen del INE, ja que aquest els atri-
bueix una superficie de 9140 Ha. i de 1200 Ha, respectivament. 

Nota: L'INE a l'«Anuari Estadístico de España» atribueix una superficie de 9140 Ha 
a Barcelona i de 2.200 a l'Hospitalet. 

L'elevada densitat de població i unes péssimes condicions urbanístiques i 
d'allotjament son les mes obvies conseqüéncies d'una immigració sobtada i 
massiva. Per damunt de tot, pero, revelen que TAdministració no ha volgut 
impedir els negocis especulatius muntats amb motiu de les urgents demandes 
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de sol i d'habitatges, abans no s'arribes a la situació actual, ja prácticament 
irreversible. Podem dir que tots els municipis que integren el cinturó indus
trial de Barcelona comparteixen aquesta problemática, que ha tingut una in
fluencia decisiva en els resultáis electorals. El triomf o, com a mínim, la con
siderable implantació de les forces d'esquerra, principalment de socialistes i 
comunistes a les comarques i municipis mes industrialitzats és significatiu res
pecte a aixó. És precisament des d'aquesta perspectiva, la de la relació d'a-
questa problemática amb rorientació de vot, que abordarem la referencia a al-
guns deis aspectes mes destacats de Testructura demográfica de Barcelona, 
unitat a la qual circumscrivim la nostra análisi. 

1.2.2. Nivells d'análisi, 

Centrarem a part ir d'ara la nostra análisi a Barcelona-ciutat, en el benentés 
que l'objectiu del present treball és l'análisi deis resultáis i no lá de dades 
sociológiques i demográfiques, aspecte que en el cas de Barcelona disposa de 
nombrosos treballs d'experts6 . Per tant, t indrem només en compte algunes 
de les variables que han resultat ser mes rellevants, a partir de Tanálisí esta
dística deis resultáis electorals, caracteritzant a part ir d'elles les árees de la 
ciutat mes definides sociológicament. 

Les unitats d'análisi emprades han estat el districte i el barri . Les referén-
cies al districte, necessáries en tant que son les que s'empren habitualment 
en les ressenyes estadístiques oficiáis, han estat limitades al máxim, tenint 
en compte que es tracta d'unitats en la majoria deis casos massa extenses i 
heterogéníes. Llur delimitació actual vigent des de 1950, ha perdut tot signifi-
cat per a la gran majoria deis districtes. 

La divisió per barris que hem adoptat, mes ajustada a la realitat, ha de ser 
malgrat tot, presa amb certes reserves. És una de les moltes que han estat fe-
tes recentment, amb criteris mes intuitius que no basats en dades concretes, 
d'altra banda inexistents o com a mínim escasses i difícils de recollir. La 

i 

incorporado de noves dades, entre les quals poden teñir un paper destacat 
les series de resultats electorals, oferirá la possibilitat de fixar noves deli-
mitacions ais barris naturals de Barcelona, amb tota seguretat mes ajustades 
a la realitat. 

En aquesta Part I no ens referirem a la secció censal com a unitat d'aná
lisi, amb Túnica excepció de les densitats, que han estat calculades per a 
aquesta microunitat i per a les quals ha estat elaborat el corresponent mapa 
(mapa II) . Barcelona apareix sociológicament segregada en árees d'una relati
va homogeneitat. La divisió per barris emprada sigui o no la mes idónia, 
pot, malgrat tot, servir com a primera aproximació per a plasmar les diferen
cies entre uns barris i uns altres, de forma visualment mes clara del que ho 
faria un mapa a nivell de secció censal. 

1.2.3. Descripció per districtes 

Barcelona es divideix en 12 districtes, la superficie i la població deis quals és, 

6. Citarem entre els mes recents: Ferras, R. «Barcelone. Croissance d'une mé-
tropole». Ed. Anthropos, París, 1977. Borja, J. i altres: «La Gran Barcelona». Ed. A. 
Corazón. Madrid, 1972, i els ja citats de Ll. Recolons i LL Casassas. En aquest últim 
hom hi pot trobar una extensa bibliografía sobre el tema que cobreix els diferents 
aspectes urbanístics, histories i sociológics de Barcelona. 
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com hem dit, molt desigual. El quadre 4, en el qual hem calculat les densi-
tats per districte des de 1960, pels anys corresponents ais de l'elaboració del 
Cens i del Padró Municipal i també segons les ultimes dades de qué dispo-
sem, les de 1978, evidencia aqüestes desigualtats i la necessitat, per tant, d'una 
reestructuració si es pretén arribar a una descentralització administrativa mu
nicipal basada en el districte. 

^ 

a) Densitats 
Una elevada densitat és la característica mes acusada de quasi tots els dis-
trictes. El 5é bat en aquest aspecte tots els récords, amb mes de 652 hab /Ha 
l'any 1975, tot i havent experimentat un decreixement considerable respecte 
a l'any 1960 en el qual el terme mitjá d'habitants per hectárea (superficie 
equivalent a una illa de l'Eixample) era de 1133. Només 7 de les 54 seccions 
que l'integren teñen menys de 500 hab/Ha i mes de la meitat (26 seccions), ul-
trapassen els 2000 hab/Ha. 

La resta de districtes, ja mes extensos, son molt menys compactes (vegeu 
el mapa II) . El IV, VI i VII oscillen entre el 300-400 hab/Ha, mentre que els 
restants se sitúen per sota de 300. Alguns nuclis molt densificáis apareixen 
junt a d'altres amb poca població. És el cas per exemple, deis barris de la 
Barceloneta i de Sant Pere {dte. I), del Poblé Sec (dte. II) , del Besós-Mares-
me (dte IX). Aquests nuclis superen globalment els 1000 hab/Ha. Ailladament 
trobem en d'altres barris seccions de densitat molt superior, deguda en la ma-
joria de casos a la recent construcció de blocs d'habitatges de gran aleada 7. 

A l'extrem oposat del V, el I I i el I I I ofereixen densitats molt baixes, fet 
poc significatiu en el cas del II , ja que es conseqüéncia de l'extensió ocupada 
per Montju'ic i la Zona Franca. La resta del districte presenta zones d'elevada 
densificació, com podem observar en el mapa per seccions censáis, que con-
traresten des del punt de vista de l'habitabilitat els espais verds de qué dis
posa. 

El districte III (Sarria, Sant Gervasi, Putxet) és, des del punt de vista ur-
banístic, el mes privilegiat de Barcelona, si bé Tincrcment demográfic expe
rimentat entre el 1975 i el 1978, desacostumadament alt, pot estar anunciant 
ja la seva futura degradació. En l'actualitat, pero, és encara el mes habitable 
i el millor equipat. Mes d'un tere de les seves seccions teñen menys de 250 
hab/Ha. 

Les seccions de mes baixa densitat es troben localitzades, com és lógic, a 
la periferia deis districtes, ja sigui la marítima o muntanyosa. No cal dir 
que si únicament comptéssim l'área urbanitzable molts d'ells encara íncre-
mentarien llur densitat. 

b) Evolució demográfica 
L'estabilització demográfica que en termes generáis ha experimentat Barcelo
na, s'ha traduit de forma desigual ais 12 districtes. Entre el 1970 i el 1975, Bar-

7. Les densitats per secció censal han estat calculades segons les dades de-
mográfiques del 1974, perqué no havien estat encara publicades, quan van iniciar 
el nostre treball, les corresponents al Padró del 1975. Les densitats resten lleugera-
ment subvalorares, en no haver estat descomptades les árees deis vials que les 
travessen. Sí que ho han estat en canvi, les d'aquells que les separen. Le superfi
cies han estat calculades per Salvador Matas, coHaborador de l'Equip. Agraim en 
aquest respecte les facilitats que ens foren brindades a l'estudi deis arquitectes 
Bohigas, Martorell i McKay, per dur a terme aquesta feixuga tasca. 
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celona dona l'índex de creixement mes baix de tot el segle: un increment 
del 0,3 °/o respecte a la població del 1970, devant del 21,7 % de 1950-1960 i el 
12 % de 1960-1970. L'any 1978 sembla indicar que es produeix una recu
perado de l'índex de creixement a tots els districtes —com podem veure 
al quadre 4 tots ells augmenten de densitat— si bé cal confiar que aquesta 
recuperado siguí ficticia, per tal com és deguda a la inflado de les xifres corres-
ponents ais anys intercensals. Preferim, dones, deixar de banda les xifres cor-
responents al 1978 mentre el nou Cens del 1980 no confirmi aquesta ten
dencia. 

Entre el 1970 i el 1975 perden població 9 deis 12 dictrictes, amb les excep-
cions del IX, XI i XII, la periferia deis quals apareix com Túnica zona de 
possible expansió dins el terme municipal si hom pretén preservar Collcero-
la de ser també,urbanitzada. 

Aquesta estabilització o lleugera pérdua de població ha tingut efectes poc 
destacables en la densitat deis districtes. Les pérdues mes acusades apareixen 
al I i el V, els mes degradats urbanísticament, amb un decreixement de la 
població del 17 %. El IV i el VI (els dos Eixamples), que perden un 8 °/o de 
població, son els exemples mes tipies del procés de terciarització de Tarea cen
tral de les grans ciutats. En aquests districtes el despoblament ha estat una 
tendencia constant des de 1950 (el 1960 en el cas del VI), a diferencia d'altres 
com el VIII (Gracia) o el X (el Poblé Nou), en els quals els indicis de satura
d o no es manifesten fins al 1970. 

c) Composició sociológica 
L'análisi de. les dades referents a Tedat, el sexe, la professió i la immigracio, 
malgrat no aportar una informado ni de bon tros exhaustiva, configuren ja 
una divisió forca clara entre alguns districtes. Segons aqüestes variables, que 
apareixen desglossades al quadre 5, el III i TXI poden ser consideráis com els 
dos districtes de mes alt nivell de renda. Així ho indica básicament la pro-
porció relativament alta de «Professions Liberáis», «Propietaris i Directius» i 
«Técnics de grau mitjá». El máxim de 7,7 % per a la primera d'aquestes catego-
ries apareix al III , mentre que a 7 dictrictes no arriba a 3 %. Teñen també 
una població relativament jove, (mes del 55 % teñen menys de 40 anys) i poca 
població immigrada: mes del 67 % ha nascut a Catalunya. 

Els dictrictes IV i VI —la Dreta i TEsquerra de TEixample—, tradicional-
ment també considerats benestants, han anat pero, perdent terreny en aquest 
aspecte. Comparteixen encara algunes de les característiques deis dos ante-
riors, si bé en menor grau, com son un percentatge alt de professions quali-
ficades i poca immigracio. S'hi aprecia en canvi un major envelliment de la 
població (mes d'una quarta part passa deis 60 anys) i un percentatge també 
mes alt d'assalariats de la industria. 

Com podem veure en el mapa de densitats, la d'aquests dos últims distric
tes son també mes elevades. Un gran nombre de seccions ultrapassen els 1000 
hab/Ha, mentre que en el III i en TXI les densitats son per terme mitjá mes 
baixes i poques seccions están tan poblades. 

S'oposen a aquests quatre districtes centráis, tant des del punt de vista 
geográfic com del sociologic. Tare de districtes que des del Poblé Sec, enlla-
cant a través de la franja marítima del Case Antic i el Poblé Nou, encérela 
Barcelona fins al nord de la ciudad —Sant Andreu, els Nou Barris—. Com
pren aquesta extensa área periférica els districtes I (el Case Antic i la Bar-
celoneta), II (el Poblé Sec), V el dte. V i el Barrí «Xino»), IX (Sant Andreu, 
els Nou Barris, etc.) i X (el Poblé Nou, el Besós-Maresme). Llurs característi-
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ques, l'antiguitat, la composició social, el nivell d'habitabilitat i el de degra-
dació urbana varíen considerablement deis uns ais altres. 

Uns, es caracteritzen per relevada densitat i la degradació urbanística, i 
per un percentatge elevat de població envellida —és el cas de la part antiga 
de la ciutat; d'altres, per incloure barris de creació recent, receptors de la 
immigració de la postguerra, mal equipats, amb una població majoritáriament 
assalariada (IX i X). Malgrat llur heterogeneitat (lógica en districtes com el 
IX, amb prop de 400.000 habitants i mes de 1500 Ha), ambdós es configuren 
a grans trets com de baix nivell de renda, amb predomini de la població as-
salariada sobre la de quadres i directius, i amb un percentatge de població 
immigrada superior a la mitjana de Barcelona. Aqüestes característiques so-
len ser mes acusades a mesura que ens situem mes a la periferia deis dis
trictes. 

r 

Una tercera categoría de districtes, sempre parlant en termes genérics i 
esquematitzant al máxim, poden ser considerats com a intermedis entre els 
altres dos grups oposats: serien el VII (Sants, la Bordeta), VIII (Gracia, la 
Salut) i XII (Horta, el Carmel). Solen reunir uns nuclis de barris histories, 
amb una personalitat ben definida, tradicionalment catalans o d'immigració 
antiga i ja assimilada al barri , amb uns altres nuclis de creació recent. Tot ple-
gat dona com a resultat una estructura sociodemográfica mixta. L'origen cá
tala i les professions qualificades no apareixen en conjunt tan estretament lli-
gades entre elles i alhora tan contraposades a la població assalariada. El 
VIII seria el que mes próxim estaría deis Eixamples, i el XII del IX, mentre 
que Sants és el que sintetitza mes clarament la component catalana (66 % de 
catalans) i al mateix temps obrera (15 °/o d'assalariats industriáis). 

1.2.4. Barris mes definits sociológicament 

L'análisi per barris matisa el que hem dit deis districtes si bé ho continua man-
tenint en els seus trets básics: el centre de la ciutat queda nítidament oposat 
a la periferia i una ampia zona intermedia presenta una composició sociode
mográfica molt menys definida. 

Per a sintetitzar la composició social deis barris d'acord amb les variables 
de qué disposem, hem elaborat els quadres 6 i 7 en els quals hem intentat de 
plasmar de la manera mes simplificada possible llurs característiques mes 
marcades. 

En l 'apartat corresponent a l'análisi deis resultáis, hom pot trobar els 
mapes de referencia per a identificar els barris (mapes 2 i 3). 

El quadres 6 i 7 representen els dos tipus de barris oposats i amb unes 
característiques mes diferenciades. Les tres intensitats de trama corresponen 
ais diferents valors mitjans que pot prendre cada variable en un barri . El 
negre correspon a percentatges superiors a la mitjana de Barcelona (m) mes 
la desviació estándard (er), el gris, ais compresos entre la mitjana mes o menys 
la desviació estándard, i e ratllat, a aquells inferiors a la mitjana menys a des
viació estándard. 

En el centre deis dos quadres, un mapa recull només la t rama negre per 
a una o altra variable. 

El resultat obtingut demostra visualment l'afinitat espacial de determina-
des variables sociodemográfiques i llur contraposició a d'altres, relacions que 
després s'han confirmat estadísticament en la matriu de correlacions. En con-
cret, els obrers, els immigrants i la població jove tendeixen a localitzar-se ais 
barris de la periferia. Els percentatges d'obrers industriáis i d'immigrants 

282 



provinents de Valéncia-Múrcia i d'Andalusia son especialment baixos en el 
cunv centre occidental de la ciutat. 

D'altra banda, les professions qualificades i la població d'origen cátala ten-
deix a localitzar-se precisament en el cuny central i dona valors molt baixos ais 
barris periférics extrems (el Carmel, els Nou Barris, el Besós-Maresme). 

És interessant de reteñir aquesta estructura demográfica per a comparar-la 
amb la deis resultáis electorals, també per barris (mapes 3 a 10 dins l'apar-
tat 3.2.3.) amb els quals mostren una gran similitud. 

1.2.5. Resum 
r 

j 

Com a resum podem dir que la densitat demográfica, la immigració i la segre-
gració social son els trets demográfics mes acusats de Barcelona. 

La densitat és de 200 hab/Ha, pero augmentaría si restéssim les zoses fo
restáis del Tibidabo, compreses dins el terme municipal. Aquesta elevada den
sitat demográfica com a terme mitjá, és básicament resultat de la immigració, 
que es produí amb particular intensitat a la postguerra, i que ha anat min-
vant des de fináis deis anys 1960, a causa de la recessió económica general 
que pateix el país i de la saturació a qué s'ha arribat dins el terme municipal. 

Aquesta immigració, majoritáriament má d'obra no qualificada, s'ha anat 
instaHant ais barris periférics, on el preu del sol i deis habitatges era acces-
sible a llur nivell económic. Els barris que els han acollit no estaven preparats 
per a rebre aquest increment sobtat de la població i teñen sedosos déficits 
urbanístics i d'equipaments. 

Al centre de la ciutat alguns barris, privilegiáis en aquest sentit, han patit 
en menor grau els efectes de l'especulació del sol, pero també s'han anat dete-
riorant i densificant, sotmesos al procés de terciarització que normalment ex
perimenten les áreas centráis de les grans ciutats. Les zones destinades a resi
dencia es van reduint progressivament i les capes altes de la població, les 
que disposen de mitjans per a fer-ho, son les primeres a cercar fora deis límíts 
de la ciutat árees mes habitables. Malgrat els signes de degradado que ja ofe-
reixen els barris tradicionalment consideráis com a residenciáis, les diferencies 
qualitatives amb els de recent creació son substanciáis. 

En aquest sentit es pot dir que existeix, dones, a Barcelona una segregado 
social, una distinció forca marcada entre determináis barris del centre i els 
periférics qué han acollit les onades migratóries d'aquests anys. L'espai entre 
ambdós tipus de barris queda ocupat per una ampia zona de transició de ca-
racterístiques menys marcades. 

És interessant de reteñir les grans línies d'aquesta distribució geográfica de 
determinades característiques de la població, peí paral-lel que mantenen amb 
la distribució deis resultáis electorals. El juny de 1977, Barcelona es dividí molt 
clarament en dues zones políticament contraposades: la periferia, «cinturó 
roig», on les forces d'esquerra obtingueren els millors resultats, i el cuny cen
tre occidental, moderadament dretá (és de destacar que els partits clarament 
de dretes no tingueren cap zona d'influéncia própiament parlant) amb un 
área intermedia, en Testructura de vot de la qual, secció a secció, destaca-
ven alternadament els tres o quatre principáis partits, sense que cap d'ells tin
gues una predominanca decisiva. 

Aixó será mes matisat a la part II del present treball, en la qual, des d'un 
punt de vista geográfic, es concretaran les diferents zones, i també, a partir 
de Tanálisi estadística, sindicaran les principáis variables que semblen haver 
ínflint en el vot. 
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QUADRE 6 
BARRIS MES DEFINITS SOCIOLÓGICAMENT 
BARRIS OBRERS 

OBRERS INDUSTRIALS 

2 
o 

.9 
O) 

_o 
o 
U 

a 
D 

POBLACIO JOVE 

BARRIS AMB MES OBRERS, 

IMMIGRATS l/O POBLACIO 

JOVE 

FONT: PADRO ACTUALITZAT DE SEMBRÉ 1974 
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POBLACIO IMMIGRADA 
Ambit de procedencia: 

ANDALUSIA 

VALENCIA-MURCIA-BALEARS 

% superior a m + r 

m - T < % < m + T 

% inferior a m - <r 

CASTELLA-EXTREMADURA-LLEÓ 

r 

^PJP^^I ^ j^Pt - '^Ví1 r^RBBBBBBBBBBBt¿|^RBBBBBBBBB t̂a ̂ BBBBl 

4 ^ L _ - ~^RE>'' ' " ^ B J ^^RJJJJJJB^RJJJJJJJJJJJJJJJJJJJB 

jf^^r-- r 

m: mitjana de Barcelona 

<r: desv iado standard 



QUADRE 7 

BARRIS MES DEFINITS SOCIOLOGICAMENT 
BARRIS DE CLASSE ALTA 

PROFESSIONS QUALIFICADES 

PKOPIE TARIS I DIRECTIUS 

O 
o 
o 

o» 
o 

o 

* > 

"O 

T 

\ 

% 

fe 
^^^ i^^^Htr^^r • 

__-j(WI™lí^ 

^^^^^^L^L J¡'. ^V^F^V^iJ 1 

3 

PROFESSIONS LIBERALS 

TECNICS GRAU MITJÁ 

FONT: PADRÓ ACTUALITZAT DESEMBRE 1974 
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/ 

POBLACIO CATALANA 

BARCELONA MUNICIPI 

RESTA PROVINCIA 

BARRIS AMB MES PROFESSIONS 

QUALIFICADES l/O POBLACIO 

CATALANA 
RESTA CATALUNYA 

3*S??£>-i 

% superior a m + T 

m - a* % + r 

% inferior a m - <r 

m; mit jana de Barcelona 

C: desviació standard 
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2. ANALISI DELS RESULTATS ELECTORALS 

2.1. Visió global deis resultats a Barcelona-ciutat 

2.1.L Introdúcelo 

En aquesta segona part abordem el que constitueix el nucli central del nostre 
treball, és a dir, l'análisi geográfica i estadística deis resultats electorals a la 
ciutat de Barcelona. 

Abans d'entrar en el comentan de la distribució geográfica del vot a les 
diferents árees de la ciutat, ens referirem breument ais resultats globals per 
a poder valorar-ne el significat tant respecte al context cátala com al de la res
ta de l 'Estat. 

En el darrer apartat d'aquesta segona part , ens centrem en l'análisi estadís
tica, que ha consistit en l'aplicació ¿Tuna análisi factorial, concretament la de 
factors principáis. 

2A2. Principáis característiques del vot a Barcelona 

a) Resultats per candidatura* 
Barcelona dona una clara victoria ais socialistes a les eleccions de juny de 
1977: amb un 21,5 % de vots sobre els electors inscrits, quedaren considera-
blement desmarcats deis seus immediats seguidors: Unión de Centro Democrá
tico, PSUC i Pacte Democrátic, en aquest mateix ordre i amb percentatges in-
feriors al 15 % (vegeu el Quadre 8). 

Aquest 21,5 °/o suposa que prop d'una tercera part (un 28,5 %) , per terme 
mitjá, deis votants que acudiren a les urnes, donaren llur vot ais socialistes, 
fet remarcable peí fet de tractar-se d'un parti t i d'una ideología que havien 
estat foragitats de l'escena política durant 40 anys i que no disposaven de 
forta tradició histórica anterior ni a Barcelona ni a Catalunya. 

b) Total de vots deis partits de dretes i d'esquerres 
La ciutat de Barcelona apareix, dones, en aqüestes primeres eleccions, decidi-
dament inclinada cap a l'esquerra, inclinació que resta mes palesa si sumem 
ais vots obtinguts pels socialistes, els de la resta de partits d'esquerra (el PSUC, 
l'EC, el PSPC, el CUPS, el FUT, el CTB). La xifra obtinguda ultrapassa llavors 
els 53 % deis vots emesos, equivalent a un 40 % deis electors inscrits. (Qua
dre 9.) 

En obert contrast, la dreta només obté un 8,6 %, amb una diferencia del 
32 % respecte al total de vots d'esquerra, diferencia que calculada sobre el to
tal de votants és quasi d'un 42 %. 

L'esquemática classificació d reta-es querrá, sempre problemática i discutida, 
és, malgrat tot, útil per a donar una visió global de l'orientació del vot a la 

8. Els resultats expressats en els percentatges ais quals habitualment ens refe
rim, han estat calculats sobre el nombre d'electors inscrits, no sobre el de votants. 
Hem cregut que queden així millor reflectides tant l'estructura de vot com les 
árees d'influéncia deis diferents partits, independentment del grau d'abstenció. Te-
nint en compte que aixó dificulta en certa manera la comparació amb els resultats 
que solen publicar els mitjans de comunicació, normalment calculats sobre el nom
bre de votants, ens referim també, al Ilarg del text, ais resultats expressats en 
aquests percentatges. 
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ciutat. El centre, en el qual inclouríem la UCD i el Pacte, suma en total un 25,3 
per cent, percentatge que gairebé no s'altera si hi incloem 1'Alianza Social De
mócrata (ASD) i la Reforma Social Catalana (RSC), amb un 0,2 % cadascuna 
d'elles. 

En la gran diferencia de vots que separa els partits de dreta, centre i 
esquerra, la intervenció principal correspon ais set partits amb escons parla
mentarás, ja que els onze restants només suposen un 4 °/o. En realitat, pero, 
els protagonistes principáis d'aquelles primeres eleccions foren només quatre 
partits: els socialistes, la UCD, els comunistes i el PDC, que aconseguiren mes 
de 757.000 vots sobre els 978.185 emesos (un 77 %). 

QUADRE 8. Resultats a Barcelona-ciutat. Congrés. Legislatives juny ' 

Candidatures al Congrés 

PSC-PSOE 
UCD 
PSUC 
PDC 
EC 
UCDCC 
AP 
PSPC 
CUPS 
Lliga Cat. 
FUT 
AN-18 Julio 
DSCC 
ASD 
CTB 

• 

i 

r 

• 

FE Auténtica 
RSC 
Proveristas 
Participació 

FONT: «Resultats 
Diputáis». 
formado i 

a Catalunya 

Vots 

278.905 
183.138 
149.570 
145.735 
58.170 
56.168 
41.594 
20.211 

5.451 
4.191 
3.960 
3.797 
3.258 
2.893 
2.666 
2.422 
2.238 

542 
978.185 

de les eleccions 
Equip de Sociología Electoral 
Documentaci 

% sobre 
electors 

r 

21,45 
14,08 
11,50 
11,21 
4.47 
4,32 
3,19 
1.55 
0,41 
0,32 
0,30 
0.29 
0.25 
0.22 
0.20 
0,18 
0,17 
0,04 

75,25 

del 15 de juny de 
. Publicació a carree 

ó de Catalunya. Barcelona, 1978. 

r 

QUADRE 9. Resultats agrupats per partits de dreta i d'esquerra 

Total vots de l'esquerra 

PSC-PSOE 
PSUC 
EC 
PSPC 
CUPS 
FUT 
CTB 

Total 

% sobre 
electors 

21,5 
11.5 
4,5 
1,6 
0.4 
0.3 
0.2 

40,1 

% sobre 
votants 

28.5 
15.3 

5,9 
2,1 
0,6 
0.4 
0,3 

53,1 

Total vots 

% 

1977 

1977 al 

% sobre 
votants 

28,51 
18,72 
15,29 
14,89 
5,94 
5,74 
4,25 
2,06 
0,55 
0,42 
0,40 
0,38 
0,33 
0,29 
0,27 
0,24 
0,22 
0,05 

Congrés de 
; del Consorci d'ln-

de la dreta 

sobre 
electors 

UCDCC 
AP 
DSCC 
AN-18 julio 
Lliga Cat. 
FE Auténtica 
Proveristas 

Total 

4,3 
3,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,04 

8,6 

% sobre 
votants 

5,7 
1,3 
0,3 
0,4 
0.4 
0,2 
0,05 

11,4 

FONT: Id. que Quadre 8. 
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c) Aíguns parámetres de les distribucions del vot per partit 
El percentatge mitjá és el valor que normalment es pren com a referencia 
per a mesurar i comparar els resultáis obtinguts per les candidatures a les 
diferents unitats geográfiques. És també útil, pero, utilitzar altres parámetres 
que ajuden a definir la implantació relativa de cada partit, com poden ser 
per exemple, els percentatges máxims i mínims i les desviacions en la distri-
bució de cada variable (dispersió absoluta o desviació estándard, i relativa o 
coeficient de variació). 

En el quadre 10 oferim alguns d'aquests parámetres en relació amb tots 
el partits: 

QUADRE 10. Parámetres de la distribucEó de resultáis (% sobre electors) 

Mitjana Máxim Secció Mínim Secció Desviació Coeficient 
(*) (*) estándard de variació 

PSC-PSOE 
PSUC 
UCD 
PDC 
EC 
UCDCC 
AP 
PSPC 
CUPS 
Lliga 
FUT 
AN-18 Julio 
DSCC 
ASD 
CTB 
FE-Autént. 
RSC 
Proveristas 

Participado 

21.2 
11,5 
14,1 
11,2 
4,5 
4,3 
3,2 
1.6 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,0 

75,3 

44,1 
43.1 
31,2 
26,0 
31,6 
17,5 
26,0 
4,4 
3,9 
1,6 
7,9 
5,6 
1,5 
3.5 
5,6 
1,5 
1.9 
1.2 

89,5 

74 (X) 
64 (IX) 

196 (IX) 
67 (VIII) 
75 (III) 
35 (III) 
14 (IV) 
23 (X) 
8 (VIII) 

17 (III) 
68 (II) 
87 (X) 
58 (IX) 
87 (X) 
87 (X) 
62 (X) 
22 (II) 
65 (XII) 

88 (X) 

3.5 
0,0 
0,9 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 

30,4 

60 (VI) 
72 (III) 

168 (IX) 
68 (II) 
76 (III) 

168 (IX) 
75 (III) 
75 (III) 
17 (I) 
9 (I) 
7 (I) 
5 (I) 

12 (I) 
8 (I) 
2 (1) 
2 (1) 

11 (I) 
1 (I) 

80 (II) 

7,6 
6,1 
3,6 
5,5 
2,4 
3,5 
3,2 
0,6 
0.3 
0,3 
0.5 
0.4 
0,2 
0,3 
0,3 
0.2 
0,2 
0,1 

6,8 

0.36 
0,52 
0,26 
0,50 
0,52 
0,82 
0,99 
0,42 
0,81 
0,86 
1,54 
1,10 
0,87 
1,3 
1,6 
1,1 
1.2 
2.2 

0,1 

(*) Primera secció en la qual apareix el valor extrem, amb el districte al que pertany 
entre paréntesis. 

Alguns deis valors máxims teñen escassa significació. És el cas per exem
ple del 31,6% de l'EC, que cal relativitzar tenint en compte que apareix en 
una secció amb 57 electors i que aquest percentatge equival només a 18 vots. 
L'AP, d'altra banda, treu el máxim a una secció de característiques especiáis, 
que comentem a l'apartat corresponent ais resultats geográfics. També son 
casos a'illats els valors superiors al 4 % o al 5 % de partits la mitjana deis 
quals se sitúa per sota de 1,1 %, com ho corrobora el fet que a nivell de 
districte i de barrí cap deis valors situats per sota del 8é lloc no ultrapassa 
1,1 %. (Vegeu taules 2 i 3.) 

Entre el valors mínims només és sensiblement diferent de O el del PSC. 
La primera secció on trobem aquest valor és la 60 (VI), corresponent a la 
presó Model, secció també atípica quant a resultats i composició social, i 
que també comentem en l'apartat de distribució geográfica de resultats. 

Té mes interés l'observació de la desviació estándard, que mesura el grau 
de dispersió de la variable respecte al seu valor mitjá. El valor mes alt és 
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per al PSC, seguit del PSUC i el Pacte. La desviado de la UCD és relativament 
baixa, com ho confirma per altra parte el seu mapa de resultáis, molt unifor
me a tota la ciutat. 

El coeficient de variació s'obté dividint la desviado estándard per la mit-
jana, i dona, expressada en percentatge, la desviado relativa de la variable. 
Com menys importancia numérica té una variable, mes acusades son les 
variacions, tenint en compte que entre les variables del quadre algunes mit-
janes son extraordináriament baixes i les supera el valor de la desviació 
estándard. 

Els valors del coeficient de variació confirmen Testabilitat geográfica deis 
resultáis de la UCD i el PSC, en donar els valors mes baixos entre tots els del 
quadre. Entre els partits d'una certa importancia numérica els coeficients 
mes alts son per a l'AP (0,99) i la UCDCC (0,82) i també per a la resta de 
partits minoritaris que han tingut una influencia molt localitzada en una 
área, fora de la qual prácticament desapareixen. 

2.13. Valorado comparativa del vot barcelóní 

a) Els resultáis ais principáis municipis catalans 
En el quadre 11 resumim els resultats deis set principáis partits ais municipis 
de mes de 50.000 habitants. A tots ells resulten guanyadors els socialistes 
o els comunistes, amb les dues úniques excepcions de Lleida i Tarragona, on 
guanya la UCD. 

Entre les capitals, Barcelona i Girona donen els resultats i l 'estructura 
de vot mes semblants entre ells, exceptuant els del Pacte i TEsquerra de 
Catalunya, que a Girona obtenen el millor i el pitjor percentatge, respectiva-
ment, de les quatre ciutats. Els socialistes fan millor resultat a Barcelona i 
els comunistes a Tarragona. 

QUADRE 11. Resultats ais municipis catalans de mes de 50.000 habitants. 15 juny 1977. 
(% sobre electors) 

BARCELONA 
Badalona 
Cornelia 
L'Hospitalet de Llob. 
Manresa 
Mataró 
Sabadell 
Sant Boi 
Santa Coloma 
Terrassa 

GIRONA 

LLEIDA 

TARRAGONA 
Reus 

TOTAL CATALUNYA 

PSC-
PSOE 

21,5 
29,5 
34,3 
35,4 
22,7 
21,3 
22,5 
28,9 
34,7 
20,1 

20,9 

16,4 

18,0 
19,5 

22,5 

UCD 

14,1 
8,6 

10,1 
10,5 
12,4 
10,8 
9,7 
8,8 
7,3 

10,1 

14,8 

19,4 

19,6 
12,4 

13,3 

PSUC 

11,5 
23,7 
26,9 
19,2 
13,1 
18,1 
27,3 
24,6 
23,2 
22,8 

12,1 

14,0 

15,0 
13,5 

14,4 

PDC 

11.2 
8,7 
4,0 
4.2 

23,4 
20,8 
13,0 
7,7 
1.4 

13,3 

19,3 

13,2 

8,5 
12,3 

13,3 

EC 

4,5 
3,7 
1,6 
2,7 
2,3 
1.5 
2,1 
2,4 
2,6 
1.8 

1,4 

4,3 

3,2 
2,9 

3,6 

UCDCC 

4,3 
2,5 
1.4 
1.8 
4,8 
5,0 
3,7 
2,0 
0,7 
6,3 

4,8 

6,6 

3,1 
3,6 

4,4 

AP 

3,2 
1.1 
1,2 
1,4 
2,3 
2,1 
2,8 
0,6 
0,9 
2,4 

3,3 

4,1 

4,2 
2,6 

2,7 

Partici-
pació 

75,3 
83,3 
83,2 
79,2 
84,5 
83,1 
85,6 
79,8 
82,6 
80,6 

82,9 

80,9 

77,3 
71,7 

79,3 
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Els municipis de la provincia de Barcelona, tots ells dins el que l'any 1971 
es considera «l'Area Metropolitana» apareixen molt mes inclinats cap a l'es-
querra que la mateixa capital, on per altra part els vots PSC + PSUC supe
ren els de totes les altres capitals catalanes. 

A Badalona, l'Hospitalet, Sant Boi, Santa Coloma i Cornelia els vots 
PSC -h PSUC se sitúen al voltant del 55 %, —el nombre máxim és a Cornelia, 
amb el 61,2 %, un 73,7 % sobre votants). 

Aquests municipis poden ser consideráis com el «cinturó roig» de Bar
celona, denominació molt sovint aplicada a tantes altres ciutats industriáis 
que han concentrat al seu voltant la má d'obra immigrada, políticament 
radicalitzada per origen de classe, i ajudada en aquest sentit per les péssi-
mes condicions urbanístiques i d'allotjament en qué llurs escassos mitjans 
económícs i la política d'abandó de les autoritats corresponents els obli
guen a viure. 

Son en definitiva aquests municipis els que han configurat els resultats 
fináis de la circumscripció, que conserva la mateixa estructura de vot si 
n'excloem la capital. (Quadre 12.) Aquesta fa de contrapés ais resultats de 
la provincia, rebaixant el nombre de vots del PSC, el PSUC, i el PDC, i in-
crementant en canví els de la UCD, l'EC i l'AP. 

QUADRE 12 Resultats a la circumscripció de Barcelona, amb ínclusió i exclusió de la 
capital (% sobre electora) 

PSC 
UCD 
PSUC 
PDC 
EC 
UCDCC 
AP 
Participació 

Barcelona 
capital 

% 

21,4 
14,1 
11,5 
11,2 
4,5 
4,3 
3,2 

75.2 

Barcelona 
circumscripció 

% 

22,5 
11.9 
15,7 
12,3 
3,6 
4,2 
2,5 

79.3 

Barcelona 
exclosa 
capital 

% 

26,1 
10,3 
18,8 
13,1 
3.4 
4,2 
2.0 

82,3 

Catalunya 
% 

22,5 
13,3 
14,4 
13,3 
3.6 
4.4 
2,7 

79,3 

b) A fi de comparar els resultats de Barcelona amb els d'algunes de les 
principáis capitals espanyoles, hem triat aquelles que superen els 400.000 ha-
bitants segons el Padró de 1975, és a dir: Madrid, Valencia, Sevilla, Saragos-
sa, Bilbao i Málaga. En el quadre 13 oferim els resultats deis partits i coali-
cions que hi presentaven candidats. Com podem observar, els socialistes 
guanyen a totes amb excepció de Bilbao, on queda primer el PNB, i de Ma
drid, on guanya la UCD. 

Atenint-nos a la suma de vots socialistes i comunistes, veiem que el per-
centatge mes alt apareix a Málaga (42 %), seguida de Sevilla (39 %) , Va
lencia (34 %) , Barcelona (33 %) i Madrid (32,9 %) . El 20,8 % de Bilbao és gaire-
bé igualat pels resultats obtinguts peí PNB (20,3 %) . És de destaar l'escás 
3,6 % que hi obté el PCE, amb el resultat mes baix de totes les ciutats que 
apareixen en el quadre. 

Les capitals on els socialistes fan comparativament pitjors resultats son 
Bilbao i Barcelona. A aquesta última i a Sevilla els comunistes queden igua
láis, amb un 11,5%, percentatge relativament forca elevat. 
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El 10,2 % aconseguit per l'AP a Madrid, corresponent a 212.479 vots, és 
unes 3 vegades mes alt que el que va treure a Barcelona, on el cens era una 
tercera part inferior al madrileny. A cap capital catalana els vots de l'AP 
no arribaren al 5 %. El máxim fou el 4,2 % a Tarragona. 

QUADRE 13. Resultats deis principáis partits a les capitals espanyoles de mes de 
400 habitants (% sobre electors) 

• 

Madrid 
Valencia 
Sevilla 
Saragossa 
Bilbao 
Málaga 
Barcelona 

ESPANYA 

Cens 
electoral 

2.078.956 
482.901 
370.522 
357.982 
291.323 
264.259 

1.299.824 

23.616.625 
4 

UCD 

28,4 
26,2 
25.8 
22,5 
15,5 
16,1 
14,1 

34,7 

PSOE 

24,3 
26,7 
27,5 
23,5 
17,2 
31,5 
21,5 

29,3 

PCE 

8,6 
7,3 

11,5 
4,8 
3,6 

10,6 
11,5 

9,2 

-

AP 

10,2 
5,8 
6,7 
5,9 
6,2 
6,8 
3,2 

8,3 

¥ 

PNB 

_ _ . — 

— 

20,3 
— 

^ — 

0,9 

FONT: Dades facilitades peí Ministeri de I'lnterior, a excepció de les corresponents a 
Barcelona, que procedeixen de la depuració de les actes d'escrutini, seccíó per 
secció, realitzada per l'Equip de Sociología Electoral (U.A. B.). 

2.2. Distribució geográfica del vot a Barcelona 

22,1. Les gratis árees de vot 

El repartiment geográfic deis vots a la ciutat de Barcelona de cap manera 
no és homogeni. Com és lógic, a mesura que reduím el volum de la unitat 
d'análisi, els resultats per districte, per barri i ñnalment per secció censal, 
van fent aparéixer unes árees ben diferenciades i en alguns casos radical-
ment oposades. Abans d'analitzar els resultats per candidatura, ens referi-
rem, en termes generáis, a la distribució geográfica del vot a l'área barce-
lonína. 

Com pot observar-se ais mapes de resultats per partits (mapes I I I a IX) 
Tarea municipal barcelonina queda molt polaritzada entre dues zones, amb 
clara p redominan^ ja sigui de la dreta o de l'esquerra. 

En un ampli are periféric, a banda i banda de la ciutat —Montjuíc, la 
Zona Franca (districte II) i «els 9 Barris», el Bon Pastor, el Besos (distric-
te IX)— socialistes i comunistes obtenen percentatges sensiblement supe-
riors a llur mitjana, superant en moltes seccions el 25 % i el 18 %, respetiva-
ment, i distanciant-se de la resta de forces polítiques. La UCD, i algunes ve
gades el Pacte, ocupen els llocs següents. 

Una altra zona que, partint del centre s'eixampla en forma de cuny cap 
a l'Oest —les dos Eixamples (districtes IV i VI), Sarria, Sant Gervasi (dis
tricte III) i Calvo Sotelo, Pedralbes (districte XI)— respon en canvi, a una 
estructura de vot moderat o de dretes: els socialistes cedeixen el primer 
lloc a la gran majoria de seccions, els comunistes rarament aconsegueixen 
ni un quart lloc, mentre que la UCD, el PDC, la UCDCC i l'AP solen repartir-se 
els primers. 
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Finalment, una tercera zona que es distribueix en l'espai entre les dues 
anteriors, presenta una estructura de vot intermedia. Els socialistes queden 
els primers, pero amb percentatges generalment inferiors a la mitjana, men-
tre que l'AP i la UCDCC resten, en canvi, molt distanciáis deis partits que 
venen immediatament després deis socialistes, és a dir, de la UCD, el PDC i 
el PSUC, sense que hi predomini cap ordre concret. 

En algunes seccions censáis, localitzades en els nuclis mes antics deis 
barris histories, pot aparéixer l'EC com a tercera forca. Podrien en general 
ser qualificades com a seccions d'esquerra en la mesura en qué els socialis
tes queden en primer lloc, el PSUC aconsegueix resultats relativament bons i 
l 'Esquerra de Catalunya obté una major implantado. No obstant aixó, es 
diferencien de la zona periférica esmentada, per la disminució, en termes 
absoluts, deis vots del I*SC i del PSUC i per la proximitat deis de la UCD o 
del PDC. 

Atenir-nos únicament al partit guanyador, que ha estat en la gran ma-
joria de seccions el socialista, no és suficient per a definir les zones mes es-
querranes, perqué fins i tot en árees residenciáis* aquest partit ha aconseguit 
percentatges relativament bons. El mateix succeeix amb la UCD, que obté 
resultats molt semblants en árees de composició social completament di-
ferent. L'AP i el PSUC en canvi, es captenen com els partits que millor de-
fineixen, en el mapa, dues árees radicalment oposades tan socialment com 
ideológicament. En canvi l'AP només guanya en una sola secció, i el PSUC en 
árees molt poc extenses. En qualsevol cas, la comparació entre les diver
ses árees queda molt mes matisada i acotada a partir de l'estructura deis 
resultats que concentrant únicament l'atenció en els partits guanyadors. 

222. Correspondencia entre vot i composició social 

Aquesta distribució geográfica del vot es correspon, a grans trets, amb el tra-
mat social de Barcelona. Com ja hem vist a la Part I, en els barris periférics 
es concentra la major part de la poblacio assalariada, predominantment 
jove, immigrda, la majoria de la qual arriba a Barcelona a partir del 1950. 

El cuny Centre-Oest compren, en canvi, els barris de mes alt nivell de ren
da, amb majors percentatges de «Propietaris i Directius», «Técnics de grau 
mitjá» i «Professions liberáis» amb majoria de catalans i una poblacio mes 
envellida en algunes zones, si bé en d'altres la mitjana d'edat es també baixa. 

Resulta en canvi mes difícil d'establir una correspondencia tan estreta en
tre estructura social i vot en la tercera d'aquestes árees. En els resultats elec-
torals es manté l'ambigüitat que també la caracteriza des d'un punt de 
vista sociológic. La integren en gran part seccions amb una composició so
cial mitjana, és a dir, amb valors per a les variables sóciodemográfiques, 
—l'edat, la professió, etc.— que osciHen entorn de la mitjana de Barcelona. 
Podríem qualificar-les en aquest sentit de seccions «típiques» de Barcelona, tot 
i que no concentren la majoria de la poblacio barcelonina. 

Les tres árees donen lloc a tres estructures de vot básiques que es corres-
ponen a 3 tipus de composició sóciodemográfica ben diferenciada. Com a 
prototipus de cadascuna, hem triat els tres barris que al nostre entendre 
les representen millor (Quadre 14.). 

L'estructura de vot de cadascun d'aquests barris és representativa d'algun 
deis 35 en qué hem dividit Barcelona. Amb lleugeres variants, poden tots ells 
ser inclosos en una de les tres tipologies de vot, sobretot si prenem els prin
cipáis partits. Sarria ha votat prácticament igual que Sant Gervasi o la Dreta 
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QUADRE 14. Estructures de vot i sóciodemográfiques mes representatives 

Estructura de vot 
(% sobre electors) 

Tipus 

d'esquerres 
Besós-Maresme 

1) PSC-PSOE 
2) PSUC 
3) UCD 
4) EC 
5) PDC 
6) AP 
7) PSPC 
8) UCDCC 

Estructura sociodemográfica 
(% sobre població total) 

35,5 
20,0 
13,4 
3,7 
3,1 
1,4 
1,1 
1,0 

n 

Tipus 

¡ de barrí 

de centre 
Gracia 

1) PSC-PSOE 
2) PDC 
3) UCD 
4) PSUC 
5) UCDCC 
6) EC 
7) AP 
8) PSPC 

de barrí 

17,4 
16,7 
14,1 
8,5 
6.2 
5,6 
3,5 
1.3 

obrer classe mitjana 
Be sos-Mar es me Gracia 

Obrers industriáis 
Professions Liberáis 
Técnics grau mitjá 
Propietaris i Directius 

Menys de 40 anys 
40 — 59 anys 
60 anys i mes 

Catalans d'origen 
No catalans d'origen 

19,1 
1.4 
1,1 
0,6 

26,8 
36,8 
9,3 

4 

49.5 
50,5 

• 

10,5 
3,9 
4,5 
3,0 

24,2 
26,8 
25,0 

73,2 
26,8 

de dretes 
Sarria 

1) UCD 
2) PDC 
3) UCDCC 
4) PSC-PSOE 
5) AP 
6) PSUC 
7) EC 
8) PSPC 

r 

17,1 
14,9 
11.2 
10,5 
10,1 
4.3 
1.8 
1.6 

n 

classe alta 
Sarria 

\ 

3,8 
7,9 
4.7 
5.1 

27,9 
24,8 
15,3 

68,4 
31.6 

de l'Eixample; Gracia, de forma semblant a Sant Antoni, la Sagrada Familia, 
i el Camp de l'Arpa; el Besós-Maresme és per la seva part representatiu de 
nombrosos barris de la periferia, com el Bon Pastor, Verdum, la Ciutat Meri
diana, Montju'íc-Zona Franca, etc. 

Quant a l'estructura sociodemográfica, l'hem sintetitzada a partir d'aque-
lles variables que mes influencia han tingut sobre el vot, d'acord amb les 
conclusions a qué ens ha conduit l'análisi estadística. En els Quadres 6 i 7 
hem intentat de visualitzar aquests trets básics, com ja hem dit. 

Comparant aquells mapes amb els resultáis per barrí, podem veure com 
hi ha una notable coincidencia entre els sociodemográfics i els electorals. 
Aquells barris on es concentra un major nombre de professions qualificades 
donen mes vots a la dreta, mentre que variables com la immigració o els 
obrers de la industria, amb una localització periférica, es corresponen amb 
una major forga deis partits ideológicament oposats. L'origen cátala o no 
de la població no sembla per altra part tan determinant del vot d'esquerres. 
Gracia, amb gairebé tres quartes parts de nascuts a Catalunya vota mes 
Tesquerra que Sarria. 

La correspondencia entre el vot i les categories professionals, potser la 
que ha resultat mes significativa de totes les variables, queda reflectída es-
tadísticament en el Quadre 15 de coeficients de correlació, que será ámplia-
ment comentat i matisat quan expliquem el contingut de Tanálisi factorial. 
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2.2.3. Comentaris per partit 

La distribució del vot a Barcelona ha estat ja comentada en els seus trets 
basics. Entrarem a analitzar ara els aspectes geográfics mes concrets de la 
distribució del vot, partit per partit, a nivell de districte, de barri i de secció, 

ElECCIONS LEGISLATIVES 1977 

í 
a 

i 
f 

P S C - P S O E 

PS.UG 

A,R 

RESULTÁIS PE* OISTRICTES MUNICIPALS 

I I o - 5% FT73 si - io% 

UC.D 

P D C 

UC.D.CC 

ABSTENCIÓ 

10.1-15% f l l l j ISJ-20% 20.1 -25% 251 30% + 30% 

296 



h 

en relació amb els set que obtingueren escons parlamentaris i també segons 
l'abstenció. 

Iniciem aquest apartát amb un quadre resum deis mapes de resultáis per 
districte. Al Mapa 1 es referencien alguns deis carrers que fan de línia divi
soria entre ells. 

Els comentaris relatius a cada partit van acompanyats del corresponent 
mapa de resultáis per barris (referenciats en els Mapes 2 i 3). En la Taula 1 
de l'Apéndix indíquem les seccions que integren cada barrí i també el districte 
al qual pertanyen. A les Taules 2 i 3 donem els resultats de cada partit a nivell 
de districte i de barri. Ais Mapes III a IX de la contrasolapa els resultats 
apareixen per secció censal. 

Per a simplificar l'exposició relativa a cada partit, comentem llur área de 
forta, mitjana i feble implantado, i mantenim aquesta estructura del text 
per ais quatre principáis partits: el PSC-PSOE, la UCD, el PSUC o el Pacte. Els 
restants, l'EC, la UCDCC i l'AP, que també obtingueren escons parlamentaris, 
fan resultats tan febles arreu de Barcelona que no permeten d'afinar excessi-
vament la interpretació del significat d'unes diferencies percentuals sovint 
no superiors al 5 %. Respecte a aquests tres partits així com respecte a l'abs-
tencionisme, amb unes característiques diferents, ens limitem a un comen-
tari general. 

Ometem d'anar referint els resultats a l'estructura sociológica de les res-
pectives unitats d'análisi, considerant que ja ho hem esbossat prou a la 
Part I del treball. La relació entre variables electorals i sociodemográfiques 
será per altre part tractada a l'análisi estadística. 

BARCELONA - DISTRICTES MUNICIPALS 

< 
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a) PSC-PSOE 

La coalició PSC-PSOE va guanyar a Barcelona amb un avantatge considera
ble respecte al seu immediat seguidor, la UCD (21,4 % i 14,1 % respectivament 
sobre el total d'electors inscrits). 

Per districtes, la mitjana osciHa entre un mínim de 1*11 % al districte III 
i un máxim del 29 % al districte X. Guanya a vuit deis dotze districtes de Bar-
clona, i queda segon al IV i tercer ais III, VI i XI. 

Els resultats per barris mantenen una distribució geográfica del vot sem-
blant a la que apunten els resultats per districtes, encara que mes polarit-
zats. Els percentatges extrems els obté a St. Gervasi-Putxet (mínim, 10,8 %) 
i al barri del Besos (máxim, 35,5 %). La coalició queda primera a 31 deis 35 
barris en qué hem dividit Barcelona. En els quatre restants és superada peí 
Pacte Democrátic (a Sant Gervasi) o per la UCD (a Sarria, a l'Esquerra i a la 
Dreta de l'Eixample), barris situats al Centre i Nord-est de la ciutat, ais límits 
deis mateixos districtes on ja mostrava una certa feblesa. 

Arees de forta implantado 
Si bé la influencia socialista se sosté arreu de Barcelona, hom pot apreciar 
unes zones de predomini molt acusat que l'encerclen peí Nord i per l'Est (el 
Carmel, la Valí d'Hebron, els Nou Barris i el Poblé Nou) enllacant peí port 
i el case antic amb l'extrem oposat de la ciutat, Montjuic-Zona Franca. En 
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aquests barris, corresponents ais districtes IX, X i II, els socialistes de Ca
talunya obtenen percentatges próxims al 30 % sobre el total d'electors ins-
crits, cosa que suposa en molts casos mes del 35 % deis votants. 

Al Quadre següent indiquem els barris on els percentatges de vot han estat 
superiors al 28,5 % deis electors inscrits: 

Barrí 

33. Besós-Maresme 
15. Bon Pastor-Baró Viver 
11. Guineueta-Canyelles 
34. Verneda-St. Martí Provengáis 
10. Sta. Eulalia-Turó 
7. Carmel 

12. Verdum-Prosperitat 
25. Montjuic-Zona Franca 

% d'electors 

35,5 
32,6 
31,5 
30,4 
29,6 
29,4 
28,8 
28,6 

°/o de votants 

41,9 
41,6 
38,1 
38,6 
38,7 
41,7 
36,8 
40 

Dins d'aquest conjunt de barris, a Montjuic-Zona Franca els resultats sem
blen relativament mes febles en part a causa de l'heterogeneitat del barrí, 
pero també pels diferents graus d'abstenció a les seccions. Sumant els resul
tats obtinguts peí PSC a les seccions que mes própiament podem considerar 
com a Zona Franca (seccs. 66 a 70 i 72 a 79), veiem que el percentatge puja 
al 36 % i que els socialistes i els comunistes conjuntament obtenen mes del 
51 %, i mantenen, dones, la continuitat amb els municipis adjacents on els % 
de vots per l'esquerra foren superiors ais de Barcelona. 

D'altra banda, les seccions on el PSC ofereix resultats relativament mes 
febles dins del conjunt, corresponen a la muntanya de Montjuic (seccs. 3, 
25, 26, 60 i 80), poc poblada, i on l'abstenció fou mes alta. Aixó explica que 
malgrat els pocs vots obtinguts, tant en termes absoluts com relatius, els so
cialistes es constitueixen com una de les principáis forces també en les referi-
des seccions (fins i tot és la mes important a les seccions 3, 25 i 60). 

A nivell de secció censal, l'indret on els socialistes obtingueren mes vots 
es localitzen al barrí del Besos (seccs. 65, 68, 74 i 86) i de la Zona Franca 
(seccs. 69, 70 i 78). En aqüestes ultimes, socialistes i comunistes conjunta
ment obtenen percentatges de vot superiors al 52 °/o deis electors inscrits, 
cosa que en alguna secció suposa mes del 78 % deis votants (secc. 78). 

Podem dir que a Test de Barcelona, la línia divisoria que delimita Tarea 
de forta implantado socialista, queda establerta peí Passeig de Maragall i 
de Caries I. El barrí del Carmel constitueix l'únic nucli important fora d'a-
quella área. 

A l'oest, la delimitado apareix menys nítida. A grans trets, podem dir que 
queda situada a banda i banda del Passeig de la Zona Franca i a l'oest de 
l'estació de Sants. 

Arees d'implantado mitjana 
En una zona relativament extensa, localitzada básicament ais districtes I, II, 
V, VIII i XII, els socialistes, tot i resultar guanyadórs, experimenten una 
sensible disminució de vots, que se sitúen al voltant del 20 %, és a dir, per 
sota de la mitjana de Barcelona. 

Com podem observar en el mapa, son barris que formen una área de tran
sido entre les periférics i els del centre de la ciutat, on la influencia socialis-
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ta, i la deis partits d'esquerra en general, és ja decididament feble. Son els 
barris de Gracia, la Sagrada Familia, la Barcelona Vella, el districte V, Les 
Corts i St. Antoni. Vallvidrera, a Textrem occidental de la ciutat, quedaría 
inclós en aquesta categoría intermedia, malgrat la seva localització geográfi
ca tan apartada deis barris esmentats. Els socialistes només hi obteñen un 
16,6% de vots, a causa, probablement de la forta abstenció (56%). 

Tot i quedar el PSC primer en tots aquests barris, hi apareix molt menys 
destacat respecte al seu immediat seguidor, que és quasi sempre la UCD o el 
Pacte, amb Texcepció de Vallvidrera on Tés el PSUC. La pérdua de vots deis 
socialistes beneficia determináis partits diferents a cadascun deis barris. En 
general, la UCD i el PDC hi experimenten un lleu increment de vots, que els 
sitúa per damunt de la mitjana de Barcelona, mentre que els comunistes per-
den vots. El districte V i la Barcelona Vella constitueixen dues excepcions, per
qué els comunistes s'hi mantenen amb uns percentatges relatívament bons. 
El Pacte, en canvi, perd influencia i l 'Esquerra de Catalunya hi obté percen
tatges superiors a la mitjana. D'altra banda tampoc l'AP ni la UCDCC no aug
menten perceptiblement llurs vots, com succeeix en canvi amb algún d'a-
quests dos partits a Gracia, Les Corts o St. Antoni. 

En resum, la relativa pérdua de forca del PSC es distribueix entre els 
partits de centre i de dreta, amb l'excepció deis dos últims barris esmentats, 
i en especial del districte V, on aquesta pérdua de forga sembla mes aviat degu-
da a la baixa participado electoral, i on el PSUC i l'Esquerra de Catalunya hi 
obtenen percentatges iguals o superiors a la mitjana, al contrari del que suc-
ceeix amb els partits de centre i de dreta. Aquesta inclinació esquerrana en 
fa dues excepcions dins d'una área que des d'un punt de vista geográfic i po-
lítíc podem definir de «centre». 

És prácticament impossible d'intentar acotar aquesta área. La pérdua 
d'inñuéncia socialista a mesura que ens acostem al centre de la ciutat és 
gradual pero no completament uniforme. Algunes seccions amb resultats des-
iguals apareixen imbricades entre elles. Potser podríem situar-Íes per exclu-
sió dient que ocupen l'espai entre els barris periférics de forta influencia so
cialista i el cuny centre occidental de la ciutat. 

Arees de feble implantado 
Les arees de mes feble implantado socialista corresponen al cuny centre-
occidental de la ciutat, ocupat pels districtes III , IV, VI i XI, on els percen
tatges de vot oscilien entre Til % i el 14 %. Els barris que queden compre
sos dins d'aquesta zona son l'Esquerra i la Dreta de l'Eixample, Sarria i 
St. Gervasi-Putxet. El percentatge mes baix apareix a la Dreta de l'Eixample, 
amb un 9,5 %, pero ni a Sarria ni a Sant Gervasi no arriba a Til %. 

Amb tot, no es pot afirmar que a nivell de barri el PSC faci resultats ex-
cessivament dolents, perqué si bé queda situat per sota de l'AP i la UCDCC 
en algún d'ells, cal, pero, teñir en compte que cap partit no mostra una pre
dominaba absoluta. El Pacte Democrátic i la Unión del Centro, que aparei
xen alternadament com les principáis forces, es mouen entre el 15 % i el 
17 %, amb un máxim per a la UCD, a Sarria, del 17,1 %. 

En aquest sentit, és de destacar que a Sarria i a la Dreta de l'Eixample, 
els socialistes i l'AP obtenen percentatges molt igualats, mentre que a l'Es
querra de l'Eixample, la UCDCC i l'AP hi poden ser consideráis partits mar
gináis, amb resultats semblants ais de l'Esquerra de Catalunya. També és 
l 'Esquerra de l'Eixample l'únic d'aquests barris on els comunistes superen el 
5 % i TEC obté un 4 %t quan ais altres es manté ais voltants del 2 %. 
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La designado de barris de «dretes» pot quedar justificada no tant per una 
gran feblesa deis socialistes, com perqué l'AP i la UCDCC aconsegueixen igua
larlos i en alguns casos superar-los, fet que no es presenta en cap altre deis 
barris de Barcelona, a 26 deis quals aqüestes dues forces ocupen el sisé i seté 
llocs. 

Prescindint deis límits de barris i de districtes, podem observar en el ma
pa que apareixen dos nuclis de seccions concentrades geograficament, on els 
percentatges osciHen entre el 5 % i el 10 %. Un d'ells queda inclós dins del 
triangle Major de Grácia-Diagonal-Anglí, entre els barris de Sarria i St. Ger-
vasi. Excloent el 5,3 % obtingut a la secció 75, situada en un extrem munta-
nyós, fora ja de la ciutat, els percentatges mes baixos apareixen a les sec
cions 2, 43 i 48, entre el Turó Park i el carrer Ganduxer —5 % i 6 %—. Els 
percentatges restants es mouen entorn del 7 %. 

En un altre nucli, limitat aproximadament peí quadriláter Passeig de 
St. Joan-Rondes-Aribau-Rosselló, els resultats son potser lleugerament mes 
elevats. Només son tres les seccions on obté percentatges inferiors al 7,5 %. 

Fora d'aquestes dues árees, son poques les seccions on els socialistes obte-
nen menys del 10 %, i en tot cas, aquest percentatge obeeix quasi sempre a 
una baixa participació o al predomini d'un altre partit d'esquerres, o a amb-
dós factors alhora. Aquest és el cas d'algunes seccions de la Ciutat Meridia
na, concretament les 168, 169 i 205, on el PSC només obté una votació entorn 
del 12 %. La participació és molt baixa, principalment a la secció 205 (36 %) 
i el PSUC és la primera forca, seguida del PSC. Un cas semblant és el de la 
secció 22 i també el de la 80, aquesta última al districte II, a Montjuic. Ni per 
llur composició social ni per l'estructura general del vot poden ser conside-
rades nuclis dretans. 
Com a casos completament atípics dins de llur context, ens referirem a dues 
seccions on el PSC no aconsegueix ni un 5 %. La 60, al districte VI, correspo-
nent a la presó Model, presenta una estructura de vot peculiar: després de la 
UCD i l'AP, igual nombre de vots per a comunistes, socialistes i el Pacte De-
mocrátic, quatre sobre un total de 66 votants. L'abstenció fou d'un 43 %. Hi ha 
115 electors registráis, potser els funcionaris de la presó i llurs familiars. 

En una altra secció, la 14 del districte IV, els resultats foren encara mes 
febles per ais socialistes: un 3,5 % de vots, amb una participació gairebé nor
mal, d'un 70 %, encara que en una secció poc poblada —881 electors—. Els re
sultats foren encara mes atípics: l'AP, un 26 % (l'única secció a tot Barcelona 
on guanyá), el PDC (un 14 %) i la UCD (un 9,6 %) . Correspon a la part inferior 
de la Placa Tetuan. 

En resum, podem dir que la influencia deis socialistes es mantingué arreu 
de Barcelona, fins i tot en árees per la composició social de les quals era de 
preveure una afluencia escassa de vots favorables, com son els barris centráis 
de la ciutat, d'alt nivell de renda. En els barris obrers de la periferia el predo
mini socialista fou molt marcat, mentre que a la resta, tot i que els resultats 
no tingueren el mateix esclat, el PSC-PSOE es mantingué en la majoria deis ca
sos com a primera forca política. 

b) UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO (UCD) 

Descripció general 
La UCD fou la segona forca a Barcelona, amb un considerable marge de dife
rencia respecte ais socialistes. La mitjana de votació a Barcelona, del 14,1 %, 
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ultrapassa la que obtingue a nivell de tota la circumscripcio barcelonina 
—11,9 %—. Ambdós percentatges, pero, varen ser inferiors ais de les restants 
circumscripcions catalanes. 

El vot de la UCD es distribueix amb una gran uniformitat, sense grans alts 
i baixos entre les diferents seccions censáis. No arriba a cotes excessivament 
altes (només a 29 seccions ultrapassa el 20 %) pero tampoc massa baixes (hi ha 
16 seccions on no arriba al 5 %) . 

Malgrat aquesta uniformitat, la distribució geográfica del vot reprodueix 
en el mapa el cuny central dretá, on la seva influencia és lleugerament mes 
forta. A diferencia d'altres partits molt mes dretans, pero, aconsegueix fer 
bons resultats en barris de la periferia barcelonina. Com a partít que podem 
qualificar de centre dins l'espectre general de forces polítiques, manté una 
ambivalencia quant ais sectors de la societat sobre els quals incideix. Un 
reflex d'aixo és el mapa deis seus resultats r que demostra precisament la 
implantació d'aquest partit en dos nuclis de població ben distants geográfica-
ment i sociológicament. 

Arees de forta implantació 
Es fa difícil de parlar de barris amb forta implantació ucedista. Podem mes 
aviat parlar d'aquells on la seva influencia és relativament mes marcada que en 
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d'altres, dins d'un marge de variació no massa ampli. Apareix com a principal 
forca ais districtes III , IV i XI, pero en cap cas no aconsegueix distanciar-se 
mes d'un 1 % respecte ais seus seguidors, el Pacte o els socialistes alternada-
ment. 

Els resultats deis barris, millor que els deis districtes, matisen la seva 
implantació geográfica, i diferencien aquest partit deis que son típicament 
de dretes, que no aconsegueixen estendre's mes enllá deis límits deis distric
tes própiament residenciáis. A la Guineueta, Santa Eulalia, i les «Vivendes» 
del Congrés, entre d'altres, la UCD fa resultats iguals o millors que en els bar
ris centráis. 

El millor resultat a nivell de barrí, precisament a Santa Eulalia, li dona un 
17,9 %, seguit del de Sarria amb un 17,1 % i del de la Dreta de l'Eixample i 
les «Vivendes» del Congrés amb un 16,8 %. Amb tot, és només a Sarria i ais 
Eixamples on aconsegueixen el primer lloc, fet que no es repeteix en cap altre 
barrí, malgrat la similitud deis resultats entre aquests últims i els mes peri-
férics. Una mes alta participació en aquests pot explicar la posició relativa-
ment desavantatjosa de la UCD respecte a les altres forces. 

Cal remarcar que en aquell conjunt de barris del districte IX, els percen
tatges al voltant del 15 % son febles tenint en compte que la primera forca, 
el PSC, ultrapassa el 25 % i voreja en ocasions el 30 %. D'altra banda, els co-
munistes ocupen freqüentment el segon o el tercer lloc. Tot aixó estableix cla
res diferencies entre els dos tipus de barris en qué la UCD fa resultats sem
blan ts. 

A nivell de secció censal, la uniformitat del vot segueix essent manifesta. 
Aconsegueix forgar el sostre del 20 % i situar-se entre el 20 i el 25 % a 27 sec-
cions, localitzades en árees disperses. El máxim nombre de seccions amb 
aquests percentatges, sis, apareix al districte I, pero sense formar un nucli 
compacte. Es tracta de puntes d'influéncia esporádiques. 

Com a valors máxims obtinguts a tot Barcelona, cal mencionar la secció 
60 del districte VI, corresponent a la presó Model, on va quedar primera amb 
un 28,7 %, i la 196 del IX. En aquesta última, el percentatge és mes elevat, el 
31,2 %, corresponent a un 37 °/o sobre el total de votants. Aquesta atipicitat 
en el comportament electoral es correspon amb una especial composició so
ciológica, que comporta, per exemple, la presencia d'un 9,2 % de professions 
liberáis —enfront de les seccions que no en teñen mes d'un 2 %—, d'un 8,7 % 
d'assalariats industriáis —davant del 15-20 % que presenten freqüentment les 
altres—, d'un 26 % de residents nascuts a Barcelona —que contrasta amb els 
percentatges entre el 29 i el 47 % d'un cert nombre d'altres seccions—. Aques
ta atipicitat esdevé palesa peí fet que aqüestes seccions atorguen el segon i el 
tercer lloc a socialistes i comunistes, circumstáncia poc freqüent on guanya 
la UCD. 

Les seccions on aixó s'esdevé queden prácticament limitades al cuny cen-
tre-occidental de la ciutat, mes concretament a Tarea determinada pels límits 
deis districtes III , IV, VI i XI i sobretot a una de mes reduida que empalma 
Tesquerra del carrer Muntaner per sobre dé la Diagonal, tot al llarg d'aquesta 
avinguda, amb la Rambla Catalunya fins a la Placa Catalunya, sense endinsar-
se pero en els límits del districte V ni de la Barcelona Vella, a excepció de 
comptades seccions. 

Arees de mitjana implantado 
No podem parlar própiament d'árees de mitjana implantació, perqué, com ja 
hem dit, es pot considerar que la UCD es troba mitjanament implantada a 
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tot Barcelona. Podem considerar que l'interval 10-15 % és el que correspon a 
una influencia mitjana. 

Peí que fa a districtes, llevat deis que acabem de comentar, on la influen
cia d'aquest partit és lleugerament mes forta, els percentatges que obté oscil-
len entre un mínim del 12,9 % al XII i un máxim del 14,1 al VIII, regularitat 
no assolida per cap mes deis principáis partits. 

Per barris, els resultáis son una mica mes matitzats. A 19 d'ells hi obté uns 
percentatges compresos entre el 10 i el 15 % que es corresponen generalraent 
amb la consecució d'un segon lloc. Amb tot, s'aprecia una imperceptible pér-
dua d'influéncia en els barris de centre o de dreta. El nucli Guineueta-Sta. Eu-
lália-Congrés trenca la continuitat deis resultáis i apareix com el principal ele-
ment diferenciador entre el mapa de la UCD i el del Pacte, que altrament 
guarden forga similituds. 

La distribució geográfica deis resultáis per barris es manté a nivell de 
secció censal. Les seccions de forta i mitjana influencia ocupen una extensió 
semblant, i queden diluides per tot Barcelona, si bé amb menor incidencia 
en el cuny centre occidental i en els barris mes periférics. Gracia i Sants 
concentren el major nombre de seccions on la UCD obté entre el 10 i el 15 % 
del vots. 

Arees de feble implantado 
No hi ha cap districte on la UCD tingui una implantació que puguem qualificar 
de feble. A cap d'ells no és inferior al 12,8 %, mentre qué a 8 d'ells els resul
táis queden compresos entre aquest mínim i un máxim del 14,1 %. 

Per barris, en canvi, es pot apreciar com la UCD fluixeja en algún d'ells, 
concretament a Vallvidrera, el Bon Pastor i Ciutat Meridiana, on se sitúa per 
sota del 10 %. El mínim del 7 % l'obté en aquest últim barri, seguit per Vall
vidrera amb un 8,2 °/o. Pótser cal atribuir aquesta feblesa en termes absoluts 
a la baixa participació —66 % i 55 %, respectivament—, perqué si bé la posi-
ció relativa de la UCD empitjora a mesura que ens desplacem cap ais barris 
periférics on queda en tercer lloc, és molt menys freqüent que faci resultáis 
inferiors al 10 %. 

Prenent els barris on la UCD queda en tercer lloc com a indicatiu d'una cer
ta feblesa, obtenim una área considerablement ampliada, sempre a la periferia 
de la ciutat. Horta, el Carmel, la Guineueta, Sants, Montju'íc, el Poblé Sec, 
etcétera. A tots ells és el PSUC el partit que apareix en segon lloc, amb dues 
úniques excepcions: Gracia i Sant Antoni, on la segona forga és el Pacte, amb 
resultáis semblants a la UCD que el segueix i considerablement distanciat del 
PSUC, al qual dobla en nombre de vots. 

En aquest aspecte podem referir-nos una vegada mes a l'ambivaléncia de 
la UCD, partit que pot ser suplantat en alguns barris per partits ideológica-
ment tan diferents com el PSUC o el Pacte. , 

A 15 seccions la UCD no aconsegueix ni un 50 % deis vots. Es localitzen to
tes elles ais extrems de Barcelona, els Dtes. II, IX, X i XII. Les seccions on 
aquest percentatge és fins i tot inferior a un 3 % solen ser molt atípiques tan 
peí que fa a la participació com a l'estructura del vot. A la 168 i a la 169 del 
IX, per exemple, la UCD ocupa el sisé i cinqué lloc respectivament, i és avan-
gat peí FUT i l'Esquerra de Catalunya. La participació va del 53 % al 55 %. 
A la primera d'aquestes seccions és on menys vots obté de tot Barcelona: set. 

En resum, el vot de la UCD ha estat uniforme i relativament elevat arreu de 
Barcelona, sense aconseguir enlloc cotes excessivament altes, pero implan-
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tant-se en barris de característiques sociológiques ben diferents, fet que el 
configura com el partit mes interclassista de tots els que concorregueren a 
les eleccions. En aquest sentit pot assimilar-se al PSC, encara que els socia-
listes mostren un comportament molt mes definit des d'un punt de vista so-
ciológic peí fet que llur implantado a la periferia és molt superior a la que 
aconsegueixen al centre de la ciutat. 

El perfil sociológic del votant UCD resta igualment poc definit a través 
de l'análisi estadística, que no apunta a cap variable demográfica de les que 
emprem, com a principal determinant del vot. Caldrá veure si aquesta ambi-
güitat de la base electoral, fins a cert punt explicable en tot partit de centre, 
es manté en futures eleccions. O tal vegada una millor definíció ideológica 
del partit, fins ara dominat básicament per la personalitat d'Adolfo Suárez, 
és el requisit indispensable perqué apareixi una clarificacio de la seva base 
electoral. 

c) PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA (PSUC) 

Descripció general 
Amb un total d'11,5 % de vots sobre el total d'electors, el-PSUC es consti-
tueix en la tercera torga en el municipi de Barcelona, no excessivament distan-
ciat de la UCD que ocupa el segon lloc amb un 14,1 %, i gairebé igualat amb el 
Pacte, del qual el separen poc mes de 3.800 vots. 

P. s. u. c. 
Partit Socialista Unificat de Catalunya 



Barcelona és en aquest sentit una excepció entre els munícipis circum-
dants. A l'Hospitalet, Sta. Coloma, St. Adriá, per només citar exemples de mu-
nicipis limítrofs, els comunistes queden en segon lloc, amb percentatges que 
voregen o superen el 20 %, doblant o triplicant el percentatge de vots obtin-
tinguts per la UCD, el seu immediat seguidor. 

Amb tot, és la capital de l'Estat espanyol que mes vots dona ais comunistes, 
fet que no es repeteix amb cap altre partit. 

Comparant-lo amb el PSC, partit amb el qual mostra una major afinitat 
geográfica i estadística, podem comprovar que els dos mapes guarden molta 
similitud, amb un tintatge mes suau per al PSUC exceptuant els barrís mes 
periférics del Dte. IX, on aquest fa millors resultáis que els socialístes. 

Els resultáis aconseguits peí PSUC divideixen la ciutat entre un cuny cen
tral de feble influencia i una periferia on obté una implantado remarcable, 
particularment a Tare format pels barris a la vora dreta del riu Besos. Aques
ta divisió queda mes nítida en el cas d'aquest partit que en cap altre deis 
estudiáis. En el cuny central la seva influencia és nul*la, amb moltes seccions 
on no obté ni un 5 %. La forta implantació a la periferia queda acotada dins 
d'uns límits molt mes estrets que els deis socialistes, amb moltes menys sec
cions on la votació ultrapassi el 30 %. 

Zones de forta implantació 
Els districtes amb mes forta implantació son el IX (16,4 °/o) i el X (15,5 %), 
que es configuren com a clarament d'esquerres, amb percentatges del 51 % 
i el 53 % si afegim ais vots obtinguts peí PSC i el PSUC els de la resta de 
partits d'esquerra. A Barcelona aquesta xifra no suposa mes que un 40 % 
sobre el total d'electors inscrits. Tenint en compte que en aquests dos dis
trictes es concentren mes de 550.000 persones, és a dir, mes d'una tercera part 
de la poblado barcelonina, no cal dir que llur influencia ha estat determinant 
en els resultats globals per a situar el PSUC al tercer lloc, contraríes tan t els 
pocs vots obtinguts en una extensa área central de la ciutat. 

El PSUC no apareix com a principal forea en cap districte i només com 
a segona en els dos districtes esmentats i en el I (Barceloneta-Barcelona Ve-
11a). En aquest últim, una participado mes baixa li dona percentatges infe-
riors. Queda tercer en el II, V, VII i XII. 

El mapa de resultats per barrí remarca mes l'existéncia d'una franja d'am-
plitud desigual al llarg del riu Besos que, continuant peí Poblé Nou, enllaca 
amb el litoral de la ciutat, i s'interromp a la Barceloneta, franja d'acusada 
influencia comunista. Ho és en especial a la Ciutat Meridiana, a les Trinitats, 
i al Bon Pastor, únics barris on ültrapassa el 21 %, amb un máxím de 23,8 % 
a la Trinitat Nova i a la Vella, on, malgrat tot, no aconsegueix de quedar com 
a partit guanyador, si bé queda en tots ells com a segona forca. 

Son en canvi nombrosos els barris on el PSUC queda segon: Besós-Mares-
me, el Poblé Nou, la Barceloneta, el Poblé Sec, Montjui'c, Sants-Hostafrancs, 
Vallvidrera, el Carmel, Horta, la Guineueta. En alguns d'ells una abstenció 
relativament alta potser els ha llevat influencia. Pot ser aquest el cas de Mont-
jui'c-Zona Franca, barrí que semblaría lógic que perllongués 1-arc de forta im
plantació comunista fins a Sants, aproximant mes la configurado del mapa ais 
deis socialistes. 

Ais barris mes septentrionals la suma de vots obtinguts per Tesquerra, 
en la qual incloem el PSC, el PSUC, l'EC, el FUT, el CUPS, el PSPC i el CTB, 
sol ultrapassar el 55 %. El Bon Pastor, en el IX, amb un 62,1 %, és el cas mes 
extrem, seguit per Besós-Maresme, ja en el districte X, amb el 61,9 %. 
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Per seccions, la influencia comunista apareix encara mes desplagada cap 
a la periferia, on apareixen nuclis que destaquen molt de la resta, amb per-
centatges superiors al 30 %, que donen la victoria al PSUC. Aquesta doble 
circumstáncia només es produeix a vuit seccions, totes elles localitzades entre 
la Guineueta, Verdum, les Trinitats o el Bon Pastor en el districte IX (seccions 
148, 149, 150, 154, 157, 164, 169, 187). Al nord de la Via Favéncia es troben la 
majoria del total de 28 seccions del districte IX on resulta guanyador. Fora 
d'aquest nucli, només son 11 a tot Barcelona, les seccions on queda com a pri
mera forga, 5 d'elles localitzades a Montjuic. El Carmel apareix con un nucli 
ai'llat amb percentatges que destaquen respecte a les seccions circumdants, 
pero que rara vegada ultrapassen el 20 %. 

Árees d'implantado mitjana 
En la progressiva pérdua d'influéncia comunista a mesura que ens desplacem 
de la periferia al centre de la ciutat, la zona de transició queda marcada pels 
districtes I, II, V, VII i XII, amb percentatges que oscillen entre un máxim 
del 13,2 % al VII i un mínim de 1'11,5 % al V. En tots aquests districtes el 
PSUC queda tercer amb l'excepció de TI, on queda en segon lloc. 

Aquesta distribució es manté de manera semblant en els resultáis per 
barri. A Tesquerra de la Meridiana ja no trobem cap barri on el PSUC tregui 
percentatges superiors al 15 %, amb Túnica excepció del Carmel. Aquest 
barri suposa una interrupció en el gradual esvaíment deis vots comunistes, i 
apareix com un enclavament en certa forma ai'llat. El 16,4 % destaca en un 
espai on els comunistes treuen com a máxim 14,4 % (Horta), i on son molt 
mes freqüents els percentatges inferiors al 12 %. Son aquests dos barris els 
únics en els quals el PSUC queda segon. 

No és possible trobar límits definits per aquesta área. A grahs trets p o 
dem dir que vindria acotada per la zona situada entre les seves seccions mes 
perifériques i Passeig de Caries I-Marina-Parc Güell. A Taltre extrem de la 
ciutat, el Parallel i el límit del districte VII (Tarragona-Travessera de les Corts) 
marquen una zona, mes enllá de la qual els percentatges deis comunistes 
baixen sensiblement, amb Texcepció del districte V. 

Aquesta influencia intermedia sol corres pon d re 's amb un segon lloc, dins de 
Testructura general del vot. 

En l'obligada comparado amb el mapa deis socialistes, cal dir que Ta
rea que podem qualificar d'influéncia intermedia és semblant en els dos par-
tits, si bé lleugerament mes extensa en el PSUC, en detriment de les zones de 
forta implantació i, en termes relatius, també menys intensa. Els dos par-
tits es mantenen distanciáis en un 10 % aproximadament. 

Arees de feble implantació 
En els districtes IV, VI, VIII i IX els comunistes obtenen percentatges que 
osciHen entre un mínim de 6,6 % al VI i un máxim de 9,24 °/o al VIII. Amb 
tot, és el districte III (Sarria, St. Gervasi, Putxet), on es fa mes palesa la 
feblesa del PSUC. 

Els barris integrants del districte III, i de la Dreta de TEixample oferei-
xen una estructura de vot practicament igual, amb el PSUC ocupant un sisé 
lloc, precedit de TAP que dobla en nombre de vots. La suma de vots co
munistes i socialistes dona un mínim de 13,7 % a la Dreta de TEixample, barri 
que junt amb Sarria, apareix com el mes dretá de Barcelona, no solament 
peí percentatge de vots obtingut per tots els partits d'esquerra (ais voltants 
del 18 %) sino perqué els partits de dreta (TAP, la UCDCC, la Lliga, TAN-18 ju-

308 



; " - x 

lio, la F. E. Aut., la DSCC, i els Proveristas) sumen els percentatges mes alts 
de tots els barris de Barcelona (mes del 22 %). 

Dins deis límits d'aquests barris, son nombroses les seccions en qué els 
comunistes no aconsegueixen ni un 5 % respecte al total d'electors inscrits. 
L'área de major feblesa pot localitzar-se a l'esquerra del carrer Muntaner, 
entre el Turó Park i la Plaga Bonanova, amb algunes seccions on treu poc 
mes d'un 2 % o fins i tot menys (seccions 16, 43, 54, 55). 

Les seccions amb percentatges inferíors al 5 %, fora d'aquesta área i d'una 
altra menys extensa ais Eixamples, constitueixen excepcions: secc. 18, a la. 
Ciutadella, 36 i 48 a St. Antoni, 9 seccions a Gracia, fins a un total de 14. 

El mínim absolut, 40 vots, apareix a la secció 72 del districte III, locali
zada a l'extrem muntanyós de Sarria, amb un total de 70 votants sobre 133 
inscrits, que dona una estructura de vot molt atípica: Socialistes-AP-Pacte. 
Constitueix un cas especial tant peí seu comportament electoral com per la 
seva composició social, que no és representativa de cap context, així com les 
seccions 18 (I), 60 (VI), ja comentades en parlar deis socialistes. 

t 

En resum, els comunistes defineixen árees antagóniques dins de Barcelona, 
marcant amb una nitidesa major que la" de qualsevol altre partit el ciar an-
tagonisme existent entre la periferia i Tarea central de Barcelona. 

Amb molta similitud amb la distribució geográfica del vot socialista, els 
resultats son quasi sempre menys bons, les excepcions son comptades, i les 
diferencies entre barris molt mes radicalitzades. 

d) PACTE DEMOCRÁTIC PER CATALUNYA (PDC) 

Descripció general 
El Pacte Democrátic, amb quasi 146.000 vots, i un 11,2 % sobre el total 
d'electors, és l'últim integrant del bloc deis quatre principáis partits que 
aconseguiren d'ultrapassar, a la ciutat de Barcelona, el percentatge del 10 % 
sobre el nombre total d'inscrits. La resta de partits queden ja considerable-
ment distanciáis, inclosa l'Esquerra de Catalunya, el seu immediat seguidor, 
que obté 87.565 vots menys, distancia entre partits només superada peí PSC 
que treu mes de 95.000 vots d'avantatge a la UCD. 

El mapa de resultats del Pacte guarda molta semblanza amb el de la UCD, 
tant peí que fa ais percentatges com a la influencia relativa a les diferents 
zones de Barcelona. Cal dir, pero, que el vot del PDC no es mostra tan ambi-
valent com el de la UCD: no té prácticament cap incidencia en el que solem 
qualificar de barris obrers, com la Guineueta, la Ciutat Meridiana o la Verne-
da, mentre que en alguns punts deis barris de Falta burgesia —Sant Gervasi i 
Sarria— pot fer també pitjors resultats que la Unión de Centro. La seva área 
d'influéncia mostra, respecte a aquest últim partit, un desplagament cap a la 
part central de la ciutat, en detriment de les árees que teñen un mes alt nivell 
de renda. 

El Pacte tampoc no aconsegueix una implantació rotunda enlloc de Bar
celona. Rarament obté percentatges superiors al 20 °/o, pero en canvi sí que 
té árees de marcada feblesa. A la periferia de la ciutat son nombroses les 
seccions, i també els barris, on no obté ni un 5 %. 

Aquest conjunt de matisos diferencien els dos partits, entre els quals 
hem cregut obligat d'establir un cert paral-lelisme no solament per la sem-
blanga en la distribució de vots, sino com a rivals per un espai ideologic de 
centre. 
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Arees de jorta implantado 
A quatre districtes III , VI, VIII I XI el PDC aconsegueix una implantacio 
que només en termes relatius podem qualificar de forta, amb resultáis que es 
mouen entre un mínim de 15,6 % al VIII i un máxim de 16,1 % al III . En 
aquest últim (Sarria, St. Gervasi), pren el primer lloc a la UCD, per un escás 
marge —1,3 %—, mentre que en els tres districtes restants queda en segon 
lloc. 

Per barris, els millors resultáis li donen percentatges lleugerament supe-
riors, amb un máxim de 16,9 % a St. Gervasi-Putxet i un mínim de 15,1 % a 
la dreta de l'Eixample. Els percentatges mes alts només corresponen a un pri
mer lloc a St. Gervasi. En tots els altres queda en segon lloc, normalment dar-
rera la UCD —amb l'excepció de Sant Antoni— si bé les diferencies entre els 
dos partits son mínimes, com podem veure en el quadre següent: 

UCD 
PDC 

Dreta 
Eixample 

16,8 
15,1 

Esquerra 
Eixample 

16,6 
16,3 

Sarria 

17,1 
14,9 

St. Gervasi 
Putxet 

16,6 
16,9 

St. Antoni 

15,9 
16,6 
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A Sarria, la UCD aconsegueix de destacar-se en mes d'un 2 %, quan a la resta 
d'aquests barris les diferencies son inferiors al 2% i a quasi tots ells també 
inferiors a l'l %. 

Per seccions, el nucli on el PDC obté resultáis mes elevats es troba a Gra
cia. El major nombre de seccions amb percentatges que ultrapassen el 21 % 
apareix ais límits del districte VIII, per sota la Travessera de Dalt i a la dreta 
de Menéndez Pelayo. Queda primer a 33 de les 96 seccions que integren el dis
tricte, 20 d'elles situades al barri de Gracia. Allí trobem la secció de Barcelona 
amb el percentatge máxim, la 67 (un 26 %). 

També és de destacar un altre nucli, per sota Elisenda de Monteada, ais 
voltants de l'estació de Sarria, on també queda primer amb percentatges su
perior al 20 %. 

Altres seccions en les quals el Pacte queda comparativament millor situat 
apareixen mes disperses. 

Arees de mitjana implantado 
Ais districtes II, IV, VII i XII, intermedis entre el centre i la periferia, el 
Pacte perd influencia, i se sitúa entre un 10,4 % i un 13,9 %. 

Son nombrosos els barris on podem qualificar de mitjana la influencia del 
Pacte, en un área molt similar a la deis districtes. Des de Sarria i Sants a 
l'est, fins al Poblé Nou passant per Sant Antoni i la Barcelona Vella, i con-
tinuant fins al Guinardó i la Salut-Vallcarca, formen un cercle al voltant deis 
barris on el Pacte queda millor situat. Sant Ahdreu és l'últim barri al nord 
de la ciutat on la seva influencia és apreciable (10,5 %). A partir d'aquí, els 
resultáis son ja sensiblement mes baixos, en la majoria de casos, inferiors 
al 4 %. 

Aquesta implantació mitjana es tradueix en un quart lloc. El Camp de 
l'Arpa i Vallcarca son els dos únics barris on aconsegueix un tercer lloc. 

Es fa particularment difícil en el cas de partits com el Pacte o la UCD, que 
es caracteritzen per una implantació que se sosté arreu de la ciutat, sense 
alts ni baixos acusats, d'acotar una zona d'implantació mitjana. A 335 sec
cions, és a dir,. a mes d'un 30 % del total de les seccions de Barcelona, fa 
percentatges que oscil-len entre el 10 i el 15 %. Llevat deis barris mes perifé-
rics deis districtes II, IX i X, on tampoc a nivell de secció censal no ultrapassa 
el 5 %, l'interval del 10-15 % es va repartint en tots els districtes de Barcelona, 
i incideix especialment en el II, el VII i el XII, on la majoria de seccions res
ten compreses dins d'aquest interval. 

Arees de feble implantació 
A Tare format pels districtes I, V, IX i X, el Pacte no ultrapassa mai el 10 %. 
El mínim l'obté al IX, amb un 6,7 %. 

A tots els barris situats al nord del Passeig Valldaura i a la marge detra 
deis Besos, hi fa resultáis extraordináriament baixos, amb un máxim del 
4.2 % a la Guineueta i un mínim del 1,4 % a la Ciutat Meridiana. Al Carmel, el 
4.3 % f assimila a aquell grup de barris, cosa que reafirma aquest barri corii 
un nucli aillat dins del context que l'envolta. A Textrem oposat de la ciutat, 
Montjuic-Zona Franca, conseqüent en tant que barri extrem de la periferia, 
només li dona un 4,8 %. 

Les seccions on el PDC no obté ni un 5 % deis vots apareixen gairebé sem-
pre dins deis límits d'aquests mateixos barris. Els dts. IX, X i XII en con
centren mes de la meitat del total de les 291. Son excepcions un grup de sec
cions a la part baixa del districte V i d'altres d'aíllades a algunes de les quals 
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ja ens hem referit anteriorment, a causa del seu comportament atípic: 60 del 
VI, 18 del I, etc. 

En resum, el Pacte es configura com un partit de centre, amb una influen
cia nul-la a les zones mes típicament obreres i amb una incidencia inferior a 
la de la UCD, partit fins a cert punt rival per l'espai de centre, en els barris 
de classe alta. 

La diferent significado política d'ambdós partits l'assenyala el carácter 
nacionalista del Pacte, que probablement li crea un espai polític propi entre 
l'electorat de classe mitjana, electorat que es troba amb mes freqüéncia en 
els barris centráis de la ciutat i esporádicament en nuclis molt localitzats d'al-
guns barris histories (com per exemple el Poblé Nou, Sant Andreu o Sants). 

e) ESQUERRA DE CATALUNYA (EC) 
L'Esquerra de Catalunya, amb 58.170 vots, i un 4,5 % sobre el total d'electors, 
ocupa a Barcelona el cinqué lloc en el conjunt de forces de la ciutat. No po-
dem ja parlar en aquest cas, ni en el de cap deis partits que el segueixen, in-
closes l'AP i la UCDCC, que també aconseguiren un sol escó, d'árees de forta 
o de feble implantació. Els resultats, tant a nivell de barrí com de secció, son 
per a tots ells fluixos. Rarament ultrapassen el 10 % i se sitúen en la majoria 
de casos sota del 5 %. 

E.C. 
Esquerra de Catalunya 

LEGISLATIVES - 15-VI-1977 • • M V - *> *'. 

Mitjana de Barcelona : 4>7 V. del cens electoral ^ ^ * *'' 
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Dins d'aquesta tónica de poc contrast, la distribució geográfica del vot de 
l'Esquerra segueix una pauta propia que la distingeix de la resta de partits, 
ja que a diferencia d'aquests, no s'inclou en cap deis blocs que permetien 
dividir la ciutat en árees de dreta, esquerra o centre. 

Ais distfictes periférics obté una certa implantado, corresponent a la fran
ja litoral i mes antiga de la ciutat. A nivell de barri, obté percentatges supe-
riors al 6 % al Clot, Sant Andreu i Bon Bastor-Baró de Viver (IX), barris peri
férics, pero també a Gracia, al centre de la ciutat. 

A nivell de secció censal podem observar com apareixen grups de seccions 
disseminats per diferents punts de la ciutat. La característica comuna que 
uneix aqüestes árees geográlicament tan disperses és la de pertanyer a barris 
histories. Ultra els esmentats, trobem una lleugera influencia de l'Esquerra al 
districte V, el Poblé Nou, Sants, el Barri Gótic i Horta. 

A Sants aconsegueix fins i tot uns percentatges compresos entre el 10 i el 
15 % a 16 seccions que es localitzen al voltant de l'estació. 

Com a cas insólit podem mencionar la secció 75 del districte III , on acon
segueix de quedar en primer lloc, amb el 31,6 % sobre el total d'electors. Cal 
teñir en compte, pero, que aquests son només 57 i els votants 34. UEsquerra de 
Catalunya, amb 18 vots, hi triplica els del seu imediat seguidor, el PSUC. 

Els percentatges relativament mes alts que obté a Sants solen correspon-
dre's amb un quart o cinqué lloc. Només a 14 seccions aconsegueix de quedar 
entre els tres primers llocs, sis d'elles al districte IX. Veiem, dones, que tant 
la incidencia absoluta com la relativa dins del conjunt de forces polítiques 
d'aquesta coalició és sempre débil. 

Resum 
Aquesta distribució del vot fa pensar que deis dos partits que integraven la 
coalició, fou l'Esquerra Republicana la que major incidencia tingué sobre l'e-
lectorat. Amb tot, la forca demostrada en algunes seccions extremes de barris 
obrers (tercer lloc a la secció 205 de la Ciutat Meridiana i en d'altres de la 
Guineueta) no descarten la possibilitat que en alguns punts concrets fos el 
PTE el que predomines sobre l'EC. En termes generáis, pero, no creiem que 
pugui afirmar-se així. 

f) UNIÓ DEL CENTRE I DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA DE CATALUNYA (UCDCC) 
La UCDCC, junt amb l'EC i l'AP constitueixen un grup de partits conside-
rablement distanciáis deis quatre principáis. Tots ells obtingueren un escó a la 
circumscripcíó de Barcelona, i quedaren per aquesta circumstáncia i pels per
centatges aconseguits —3-4 % sobre els electors i al voltant del 5 % sobre els 
votants— lleugerament distanciáis deis partits seguidors, que no arribaren 
ni a TI % (exceptuant 1*1,5 % del Partit Socialista Popular). 

La Democracia Cristiana aconseguí a Barcelona 56.168 vots. La seva área 
d'influéncia es limita ais districtes centráis de la ciutat: III, IV, VI, VIII i 
XI, i s'estén també a algunes seccions de TI. Fora d'aquests límits, rara ve
gada trobem seccions en les quals obtingui un 5 %. Amb tot no podem parlar 
própiament d'área d'influéncia, perqué obté en general percentatges entre el 
5 i el 10 %. En la majoria de seccions del I II i en algunes del IV cal dir 
que aconsegueix de forcar aquest sostre i se sitúa entre Til % i el 15 %. A tot 
Barcelona només ultrapassa el 15 % a 6 seccions, dins deis districtes esmen
tats, pero sempre per sota del 18 °/o. 

En termes genérics pot dir-se que és a Sarria i Sant Gervasi on aconse
gueix una certa implantació que la deixa en termes d'igualtat amb d'altres 
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partits, ja que en alguns casos queda segona o tercera. Son árees en les quals 
no hi ha un predomini absolut de cap partit, on els primers llocs es repar-
teixen entre els partits de dretes o de centre, i els socialistes queden també 
ben situats. 

L'UCDCC perd rápidament influencia quan s'allunya deis districtes i barris 
esmentats. A la dreta del carrer Sardenya o a resquerra del carrer Tarragona 
prácticament desapareix. 

La distribució de vot de la democracia cristiana és molt semblant a la de 
l'Alianza Popular, si bé lleugerament mes extensa i també mes intensa. Aques
ta similitud, confirmada a l'análisi estadística per l'alt coeficient de correla-
ció que uneix els dos partits ( + 0,82), els configurava com els dos principáis 
partits de dretes, malgrat llur escassa incidencia. Es tracta en tot en cas d'una 
dreta moderada, al costat de la que representen partits com 1'Alianza Nacional 
18 julio, la F. E. Auténtica, que junts només obtingueren la suma de 6.219 
vots, enfront deis 97.762 de l'AP i la UCDCC. Es configura així una Barcelona 
on l'extrema dreta no té cap incidencia i en la qual les forces de dretes obte-
nen resultáis quelcom millors que ais municipis que l'envolten. 

g) ALIANZA POPULAR-CONVIVENCIA CATALANA 
L'Alianza Popular, en el sisé lloc i amb 41.594 vots, és el darrer deis partits 
que han obtingut una certa influencia dins de l'espectre polític general de la 
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ciutat, entre el grup deis tres minoritaris (l'EC, la UCDCC i l'AP), amb un sol 
escó al Parlament i entre 40 i 60 mil vots. L'immediat seguidor, el PSPC, n'obté 
ja només la meitat, poc mes de 20.211, seguit peí CUPS amb 5.451. 

Com hem dit ja en referir-nos a la UCDCC, aquests dos partits presenten 
similituds notables quant a fo.rca i implantado geográfica, bé que l'AP inclou 
una extensió menor i mostra una major feblesa. Si bé els límits coincideixen, 
els de l'AP ofereixen mes buits, seccions amb percentatges inferiors al 5 % i 
moltes menys on sigui superat 1*11 %. 

Les cotes máximes les obté ais districtes III i XI, amb un 8,8 % i un 7,3 % 
de vots respectivament. Llevat del IV i del VI, on se sitúa al voltant del 5,5 %, 
els percentatges mes freqüents son inferiors o próxims al 2 %. 

Per barris, les diferencies queden lleugerament mes acusades: van des 
d'un mínim de 6,6 % a Verdum-Prosperitat fins a un 10,1 % a Sarria. 

La influencia de l'AP queda acotada peí límit del districte VIII, la Repúbli
ca Argentina. A la dreta d'aquesta avinguda, desapareix tota influencia de l'AP 
fins i tot a nivell de secció censal. Només aconsegueix d'ultrapassar el 15 % 
en vuit seccions a tot Barcelona, el nucli de les quals se sitúa entre Calvet-
Diagonal-General Mitre. És també en aqüestes seccions on l'AP aconsegueix les 
seves millors posicions relatives respecte ais altres partits, pero, amb tot, rara 
vegada aconsegueix un segon lloc. En una única secció a tot Barcelona queda 
primera: la 14 del IV, corresponent a la meitat inferior de la Pl. Tetuan, que 
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ja hem comentat quan ens referíem ais resultáis deis socialistes, per tal com 
es tracta d'un cas atípic quant ais resultats i quant a les característiques so-
ciológiques. Allá obté un 26 %, amb una participado del 70 % sobre 881 elec-
tors. 

Tampoc, peí que fa a l'AP, no podem parlar de zones de feblesa, perqué es 
fa difícil de precisar els matisos quan es tracta de percentatges tan baixos. 
És obvi, aixó no obstant, que a mesura que ens allunyem cap a la periferia, 
disminueix encara mes la seva influencia. El districte IX és en aquest sentit 
el cas límit. A una única secció, la 24, de les 207 que Tintegren, aconseguí ul-
trapassar el 5 %. Amb 41 vots sobre un total de 680 electors, obté un 6,02 % 
(7,1 % deis votants) resultat malgrat el qual se sitúa en un cinqué lloc. En 
un 45 % de les seccions no arriba a l'l %. 

Tot aixó confirma, dones, la impressió que no hi ha a Barcelona cap nucli 
fort d'influéncia de l'AP, com tampoc de cap deis partits situats a la dreta 
deis dos darrers esmentats. 

h) ABSTENCIÓ 
A Barcelona, el percentatge d'abstenció fou del 24,5 %, relativament alt si el 
comparem amb el deis municipis de la rodalia, on es manté generalment in
ferior al 20 %. 

Abans de comentar la distribució geográfica de l'abstenció, és obligat re
ferir-nos a alguns deis problemes que es plantegen en analitzar aquesta vana-

Mitjana de Barcelona : 24,75V. del cens electoral 
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ble a la ciutat de Barcelona, derivats la majoria d'ells de deficiéncies en la 
confecció del cens, que obliguen a relativitzar molt les xifres en les quals 
ens basem. 

La participació pot haver estat afectada per diversos motius, aliens a la 
voluntat de votar o de no fer-ho de relector. D'una banda, per errors en el 
cens, molts electors no apareixien registráis en la secció censal que els per-
tocava —en ocasions llur nom havia desaparegut de les llistes d'electors des-
prés d'haver-hi. figurat duraht anys—, mentre que el nom d'altres apareixia 
repetit, cosa que possibilitava el doble vot. 

Per altra banda, determináis canvis en la localització deis coliegis electo
rals respecte al Referéndum de 1976 desorientaren molts electors, que sovint 
fracassaren en llur íntent de descobrir el coHegi electoral on havien d'anar. 

'Finalment, en un altre ordre de coses, independent de L'organització es
tricta del procediment electoral, també la localització d'alguns coliegis, a les 
seccions de la periferia muntanyosa de la ciutat, significa una dificultat ad-
dicíonal que ens consta que desanima molts probables votants. 

Aquests problemes podrien ser passats per alt si els possibles errors ha-
guessin afectat per igual totes les zones de Barcelona i s'haguessin anat com-
pensant entre unes i altres secions. Creiem, pero, que no ha estat així. És 
molt possible que els barris periférics hagin estat els mes afectáis per aquest 
conjunt de problemes, tant per no teñir registrades oficialment les altes i bai-
xes de la població, cosa que en general obliga els residents d'aquells barris a 
desplacaments molt mes llargs, com per la localització deis coliegis electorals, 
sovint d'accés difícil en barris on les comunicacions també ho son. 

És impossible, sobre aquesta base, d'establir hipótesis-sobre les causes de 
l'abstencionisme. Podem només comentar algún deis trets principáis del re-
partiment geográfic del vot. 

A nivell de districte podem veure en el mapa que el nucli mes abstencionis
ta és el V, amb un 33 %. A nivell de barrí és, pero, superat per Vallvidrera 
(45,2 %) per la Ciutat Meridiana '(33,7 %). És possible que les caracterís-
tiques de Tabstencionisme siguin radicalment oposades en aquest dos tipus 
de barris. El districte V es caracteritza per un alt percentatge de població mar
ginada i per ser tradicionalment poc participatiu en les consultes electorals. Els 
altres dos barris, amb una composició social obrera i immigrada, son una ex-
cepció en el conjunt de barris de característiques semblants on la participació 
ha estat molt mes alta. Aquests dos tipus de barrí podrien potser represen
tar el prototipus de l'abstencionisme voluntari i del que procedeix de proble
mes d'ordre mes técnic que polític. 

Al marge d'aquests exemples extrems, no es configuren árees que apuntin 
a una explicació coherent de l'abstenció. Alguns barris de composició socio
lógica molt diferent donen percentatges semblants, como és el cas, per exem-
ple, de la Barceloneta (24,4% ) i l'Esquerra de l'Eixample (24,4 °/o), Horta 
(27,6%) i la Dreta de l'Eixample (27,1 %) o Sant Gervasi (26 %) i la Sagra
da Familia (25,5 °/o). 

El mapa per seccions censáis tampoc no permet d'esbossar unes líniés 
generáis del comportament abstencionista que s'acordi amb el coneixement 
que tenim de la trama urbana de Barcelona. Els barris dé classe alta, tra
dicionalment abstencionistes, no destacaren en aqüestes eleccions amb una 
participació massa baixa. L'interval mes freqüent per a les seccions del dte. I II 
(Sarria, Sant Gervasi) és 20-25 %, el mateix *que per a les del VII (Sants, la 
Bordeta), VIII (Gracia), IX (Sant Andreu, els Nou Barris, etc.) i XI (Les 
Corts). 
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En resum, el dte. V es manté abstencionista, com históricament ha estat 
sempre. Els barris obrers presenten entre ells notable diferencies (la Gui-
neueta: 17,4 % i la Ciutat Meridiana: 33 %) ; i els barris de classe alta no es 
diferencien de la tónica general de Barcelona, situant-se prop de la mitjana. 

Tampoc l'análisi estadística no clarifica el problema. L'abstenció no apareix 
correlacionada amb cap variable sociodemográfica amb mes de 0,20. Només 
dona un coeficient mínimament alt amb el PSC ( + 0,42). 

La conclusió de tot el que hem dit podría ser que la participació ha estat 
en les eleccions del 1977 una variable errática o en la qual no han tingut in
fluencia cap de les utilitzades en la nostra análisi. No creiem, pero, que aques
ta siguí una conclusió correcta. Caldria realitzar una enquesta per copsar les 
motivacions psicológiques de Tabstencionista en tots els seus matisos. Tanma-
teix estem segurs que l'aproximació geográfica seria molt mes enriquidora si 
la base de dades fos mes fiable. En tot cas, un cens mes acurat en succesives 
eleccions ens permetrá de jutjar sobre la validesa de la geografía electoral apli
cada a l'abstencionisme a Barcelona. 

2.3. Análisi estadística deis resultáis electorals 

2.3.1. Introducció 

Per a l'análisi estadística deis resultats electorals de Barcelona hem aplicat 
una análisi factorial. Aquesta técnica d'análisi multivariant, és a dir, que fa 
servir simultániament mes de dues variables integrants del model, és una 
de les moltes que es poden aplicar sempre que la quantitat ingent de dades 
disponibles n'aconselli una simplificado per a comprendre millor les carac-
terístiques definidores del fenómen a observar i a analitzar, sigui quin sigui el 
camp d'investigació concret-

L'objectiu principal de l'análisi factorial és, citant Burt9 , «aconseguir una 
simplificado ordenada d'un nombre determinat de mesures interrelaciona-
des», o, com diu Child 10: «l'análisi factorial preté fer exactament el que l'ho-
me ha maldat per fer al llarg de la historia, és a dir, ordenar el caos aparent 
del que l'envolta». Serveix, dones, com a pauta per a classificar fenómens ob
serváis i agrupar-los d'acord amb l'afinitat que demostren les variables. 

L'análisi factorial permet diferents variants: factor principal, bifactorial, 
de components principáis, del centroide, etc. Amb lleugeres variants, llur ob-
jectiu continua essent el mateix: agrupar variables que apareixen inicialment 
lligades entre elles i sintetitzar-les en unes noves variables o factors que les 
resumeixin. D'aquí que l'análisi deis coeficients de correlació entre totes les 
variables iniciáis sigui la primera i indispensable etapa a abordar en tota aná
lisi factorial. 

La varietat d'análisi aplicada en el nostre cas és la del factor principal, 
possiblement la mes emprada en l'actualitat junt amb la de components prin
cipáis. A grans trets podem dir que s'aplica quan a priori es creu que les va
riables es correlacionen entre elles, hipótesi de partida en el nostre cas, en 
qué considerávem que algunes variables sociodemográfiques condicionen 

9. BURT, C. The Factors of the Mind. University of London Press. Londres, 1940, 
citat a CHILD: The Essentiáls of Factors Analysis. 

10. CHILD, D. The Essentiáls of Factor Analysis. Holt, Rínehart & Winston Ltd., 
Londres, 1970. 
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la conducta de l'elector. Consisteix a trobar el mínim nombre de factors 
que resumeixin, amb el máxim de varianca total explicada, les variables ini
ciáis. 

Ens limitarem sempre que sigui possible, a les referéncies conceptuáis del 
factorial, eliminant les al-lusions a nocions estrictament matemátiques. Els 
principáis aspectes a teñir en compte en l'análisi que hem aplicat son els 
següents: 

a) Matriu de coeficients de correlació entre totes les variables originalment 
considerades. 

r 

b) Nombre de factors que resumeixen les variables iniciáis i la varianga to
tal explicada per tots i cadascun d'ells. 

c) Saturacions, o coeficients de correlació, entre els factors i les variables ini
ciáis («Factor loadings»). 

Els «scores», o distribucions espaciáis de cada factor respecte a la unitat 
geográfica emprada, no serán analitzats, ja que el gran nombre de seccions 
censáis fa excessivament feixuga la tasca de representado geográfica. 

d) Identificació deis factors, és a dir, el fet d'arribar a definir-los a partir de 
les variables que intervenen en cadascun d'ells. 

Analitzarem a continuado cadascun d'aquests aspectes, aplicáis al cas con-
cret de Barcelona i per ais resultáis conjunts al Congrés i al Senat. 

23.2, Variables seleccionades 

Els resultáis obtinguts d'una primera aplicado de l'análisi factorial han acon-
sellat la supressió o l'agrupació d'algunes de les 73 variables introdu'ídes ini-
cialment. Unes donaven uns coeficients de correlació excessivament baixos, 
cosa que demostrava que influien mínimament en l'explicació del model. D'al-
tres eren excessivament altes, i aixó equivalia a introduir una informació re
petida o redundant, que li restava claredat. És aquest el cas, per exemple, deis 
candidats al Senat patrocináis per un mateix partit, que donaven per norma 
general uns coeficients molt alts de correlació entre ells, fet indicatiu d'una 
considerable disciplina de vot. Prendre els vots per candidat com a variable 
independent suposova, dones, triplicar una mateixa informació. 

A l'Apéndix oferim la llista de les variables iniciáis especificant quines han 
estat finalment introduides en l'análisi. 

+ 

2.3.3. Unitat d'análisi i ponderado de les variables 

La unitat d'análisi utilitzada ha estat la mateixa que en el cas de l'análisi 
geográfica, és a dir, la secció censal. Les grans diferencies de població entre 
seccions (de 103 a 4.400 habitants, segons les dades del 1974 en les quals ens 
basem) han aconsellat que els valors de les variables fossin ponderáis peí to
tal d'habitants en el cas de les demográfiques i peí d'electors en els cas de les 
electorals. Queden així relativitzades les fortes variacions deis valors de les 
variables que puguin ser només degudes a diferencies quantitatives en la po
blació de cada secció. 
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2.3.4. Análisi factorial 

2.3.4.1. Matriu de coeficients de correlació 

Passem a analitzar a continuació un deis aspectes fonamentals, com ja hem 
dit, de tot factorial. La matriu de coeficients de correlació que lliguen entre 
elles, dues a dues, totes les variables incloses en el model. 

Al quadre 15 reprodu'fm la matriu de coeficients de correlació completa 
amb les 41 variables utilitzades a l'análisi factorial. Al quadre 16 l'hem sim
plificada, recollint només aquells coeficients superiors a 0,50, i el signe deis 
compresos entre 0,40 i 0,49, límit per sota del qual no els considerem prou 
válids. 

Del total de 742 coeficients de correlació, 204 (un 27 °/o) son superiors a 
0,50, i 307 (un 41 %) mes alts de 0,40. En general podem considerar que el 
grau d'associació entre les variables escollides és elevat, amb algunes excep-
cions con son «Població total», «Immigració del Nord i Aragó», «Mestresses 
de casa 4- Jubilats + No Consta», entre el conjunt de variables demográfiques, 
i entre les electorals: «Participado», «Partits margináis d'esquerra», «Partits 
margináis de dreta» i «Senadors AN-18 julio». Totes aqüestes variables donen 
coeficients inferiors a 0,40 amb les restants, exceptuant els partits margináis 
de dreta amb els Senadors AN-18 julio, correlacionats entre ells amb un 
+ 0,44 i PSC — Participació amb un + 0,42. 

Unes variables ápareixen mes definides que d'altres, és a dir, associades 
amb mes freqüencia i intensitat amb les altres. Resulten per tant mes utils 
per a explicar les orientacions del vot. El criteri de la major o menor intensi
tat d'associació será emprat per arribar a una primera classificació deis coe
ficients de correlació ue ápareixen en el quadre 15. Analitzarem el grau d'asso
ciació entre variables electorals i sociológiques i també el de les electorals en
tre elles. 

a) Correlacions entre variables electorals i sociológiques. 

a') Associacions mes fortes. 
Els set partits que aconseguiren escons parlamentaris donen en general 
les correlacions mes elevades, en especial amb les variables referents a 
professions. 

Segons el signe d'aquestes correlacions, podem tragar una primera 
línia divisoria entre els partits que patrocinaren l'Entesa i els res
tants, es a dir, PSC-PSUC-EC d'una banda i UCD-PDC-UCDCC-AP 
de l'altra. La Lliga de Catalunya, que no aconseguí cap escó, que
daría també inclosa en aquest últim grup. Dins de cadascun d'a-
quests dos blocs, els partits ápareixen positivament associats entre ells 
—bé que amb distinta intensitat— i mantenen en general un compor-
tament similar enfront de les altres variables. 

PSC-PSUC i, a l'extrem ideológic oposat, UCDCC- AP, podrien ser 
consideráis dins de cada bloc com els mes afins entre ells, lligats per 
coeficients de + 0,66 i + 0,82 respectivament. La correlació, molt 
mes alta entre la UCDCC i l'AP, vol dir que aquests partits es circums-
criuen a unes mateixes árees geográfiques, mentre que el PSC i el 
PSUC teñen l'electorat en árees mes diferenciades, tal com per altra 
part podem observar en els corresponents mapes de resultats. 

UEsquerra de Catalunya, dins del primer bloc, és un cas desvíant, 
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amb un comportament específic que ja es revelava en el mapa de re
sultáis molt poc condicionat per les variables emprades. La seva 
major influencia en barris histories indueix a pensar que uns altres 
tipos de variables, mes difícilment quantificables —de tipus historie, per 
exemple—, clarificarien millor el vot d'aquest partit. Malgrat tot, man
ta mes afinitat amb els partits del primer grup que amb cap altre i, en 
concret, és amb el PSC i el PSUC que apareix mes associat positiva-
ment, llevat d'algunes candidatures per al Senat. El coeficient mes alt 
el dona amb Xirinacs, amb un +0,53. 

i) PSC-PSUC apareixen negativament correlacionáis amb les profes-
sions qualificades i, per tant, amb la població catalana, dues cate-
gories ja per elles mateixes estretament associades (vid. Quadre 
15), i positivament amb les professions no qualificades i amb la 
població no catalana —especialment la provinent d'Andalusia—, 
dues categories igualment afins. El PSUC apareix mes radicalitzat, i 
dona coeficients de correlació superiors ais del PSC en la majoria de 
casos, com era d'esperar en vista de llur diferent extensió geográ
fica, molt mes localitzada a zones clarament obreres en el cas deis 
comunistes. Recordem que els socialistes aconsegueixen d'endinsar-
se en barris que hem qualificat de dretans —St. Gervasi, els Ei-
xamples—, on el PSUC no arriba a treure en cap secció ni un 5 % 
de vots. 

ii) UCDCC-AP es configuren com el negatiu deis dos anteriors partits: 
donen coeficients de signe contrari, tant o mes alts, amb les pro
fessions qualificades i la població d'origen cátala, i negatives en 
canvi amb els obrers industriáis i la població immigrada. La UCDCC 
es mostra mes radicalitzada, probablement a causa de la menor 
populantat i diferent significado del seu líder en aquelles eleccions, 
A. Cañellas, enfront del d'Alianca Popular, amb una audiencia molt 
mes restringida a determináis sectors de la burgesia barcelonina, 
i amb menys incidencia encara entre els immigrats i les classes 
populars. 

iii) El Pacte Democrátic es distancia de la UCDCC i l'AP. Presenta una 
associació molt mes forta i superior a la que qualsevol altre partit, 
amb els «Técnics de grau mitjá». En canvi, els «Propietaris i Di-
rectius» i les «Professions Liberáis» semblen simpatitzar molt mes 
amb la democracia cristiana i 1'Alianza Popular, respectivament. 
La població catalana de naixement mostra també una afinitat molt 
mes accentuada amb el Pacte, mentre que la no catalana sembla 
mes contraria a aquest partit que a cap deis dos altres. Amb la 
ímmigració arribada abans de 1940 dona, en canvi, un coeficient 
positiu ( + 0,43), potser peí fet de tractar-se d'una població part de 
la qual pot haver assolit un determinat nivell económic que ja no 
li fa rebutjar el nacionalisme mes «burgés» del PDC enfront del 
que defensen els altres partits d'esquerra. 

La correlació amb els «Obrers de la industria», negativa, (—0,75) 
és lleugerament inferior en el cas del PDC que de la UCDCC o 
de l'AP, fet comprensible si recordem el mapa de resultáis, en el 
qual es comprova com el primer partit aconsegueix forcar la seva 
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QUADRE 16. LeglslatWes Barcelona-Ciutat. 
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Propietarls 1 Directius 
Professions Liberáis 
Técnics grau mitjá 
Empleats 
Obres servéis 
Obrers industria 

EDATS 

0—19 + NC 
Mes de 60 anys 

POBLACIÓ ACTIVA 

Total dones actives 
Total homes actius 

ANYS D'ARRIBADA 
• 

1961 — 74 
1941 — 60 
Abans 1940 

AMBIT PROCEDENCIA 

Catalans 
Barcelona-munlcipi 
Resta provincia 
Resta Catalunya 

No catalans 
Valéncia-Múrcia-Balears 
Andalusia 
Castella-Extremadura-Lleó 

CONGRÉS 

PSC-PSOE 
PSUC 
EC 
UCD 
PDC 
UCDCC 
AP 
Lliga Catalunya 

SENAT 

Entesa 
UCD 
Democracia i Catalunya 
AP 
Lliga Catalunya 
Tarragona 
Xirinacs 

• 

+66 

—62 
—75 
—71 

— 

+90 

—75 
—71 
—67 
—50 
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—55 
—71 
—72 
—65 -
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+58 
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+68 

1 
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+66 
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(*) Coeficiente igualé o superiorp a 0,40. Per ais compresos entre 0,40 i 0,49 no 
mes consta el signe. Els coeficients han estat multiplicats per' 100. 
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área d'influéncia mes enllá deis districtes benestants, a diferencia 
del que succeeix amb els dos altres partits. 

iv) La UCD, segona forga a la ciutat de Barcelona —mes de 183.000 
vots—, apareix en canvi com un deis partits mes indefinits, amb 
coeficients que es mantenen, amb dues úniques excepcions, per 
sota de 0,50. El signe de les correlacions segueix la pauta deis 
partits que hem integrat en el segon bloc, amb l'excepció de la que 
presenta amb els «Arribats abans de 1940», que és negativa. Les 
correlacions mes altes son amb els «Assalariats de la industria» 
—0,61, i els «Técnics de grau mitjá», aquesta última positiva, +0,53. 
Es confirma així estadísticament la impressió visual que produeix 
el mapa de la UCD, que el configura com un partit no implantat 
fortament en cap zona concreta, pero tampoc excessivament feble 
enlloc, i amb una distribució geográfica que podría recordar, pero, 
abans la del Pacte o de la UCDCC que la deis socialistes i comunis-
tes. Partit que podem qualificar d'interclassista, amb menys inci
dencia entre les professions qualificades que cap deis que s'hi cor
relacionen positivament, no tan afí a la població catalana com 
aquests i tampoc tan oposat ais «Assalariats de la industria» o 
residents provinents d'Andalusia. 

v) Per la seva banda, les candidatures per al Senat segueixen les ma-
teixes fluctuacions de les candidatures per al Congrés, adaptant-
s'hi amb mes o ménys flexibilitat d'acord amb la disciplina de vot 
demostrada pels seus seguidors. El cas de l'Alianza Popular és 
simptomátic respecte a aixó: coincideixen gairebé exactament els 
coeficients del Congrés amb els deis Senat. La disciplina de vot 
entre els seus electors quedava palesa en les elevades correlacions 
que unien entre ells els tres candidats, (entre +0,96 i +0,98) si es 
prenia per separat cada un d'ells, tal com várem fer en una primera 
análisi, en compte d'agrupar-los per candidatures. 

També cal remarcar el +0,85 entre l'Entesa i els «Assalariats 
de la industria», el mes alt deis coeficients positius entre variables 
electorals i sociológiques. La candidatura integrada per Benet, Can-
del, Cirici, que al llarg de la campanya assumí obertament reivin-
dicacions d'índole social i nacional al mateix temps, com era lógic 
donat els partits que li prestaven suport, aconseguí d'atreure el 
vot de les classes populars i de gran part deis immigrats (remar
quen! el + 0,65 per a «Andalusia»). En canvi, en vista de les corre
lacions negatives amb les professions qualificades i amb la població 
catalana, sembla evident que cap deis candidats, personalitats co-
negudes de la vida cultural catalana, no va restar vots, de forma 
apreciable, a les candidatures emparades per partits que defensa-
ven un nacionalisme mes dretá, com la Lliga de Catalunya, la UCDCC 
i en molt menor grau, el Pacte. 

a") Associacions mes febles 
i) Entre les categories professionals, les deis «Empleáis» i «Assala

riats deis servéis» semblen no haver influit en l'orientació del vot. 
Aquesta indefinido pot ser deguda a l'ambigüitat en el criteri de 
classificació del Cens. Si les classificacions sócioprofessionals del 
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cens son quasi sempre problemátiques i no s'adapten perfecta-
ment a les necessitats deis investigadors que per un motiu o altre 
han d'utilizar-les, en el cas d'aquestes dues categories professionals 
el criteri d'agrupació sembla particularment ambigú i inadequat 
per a la sociología electoral, perqué ambdues inclouen professions 
socialment heterogénies de les quals cal esperar, a priori, un com-
portament electoral diferent. (Vegeu Apéndix.) 

ii) Peí que fa a les edats, els dos intervals donen alguns coeficients 
significatius i, com era d'esperar, oposats entre ells. Els intervals 
intermedis han estat abandonats després de comprovar en una 
primera explotació estadística que no subministraven cap infor-
mació interessant. La població jove s'associa positivament amb el 
PSC, el PSUC i l 'Entesa (amb un máxim de +0,50) i negativament 
amb el Pacte, Democracia i Catalunya, Tarragona i Xirinacs, com-
portament invers a la població de mes de 60 anys. Cal teñir en 
compte que les seccions amb mes percentatge de joves es localit-
zen en els districtes periférics amb predomini d'immigrats, la taxa 
de natalitat deis quals es mes elevada. Potser la constatació ante
rior equival a remarcar la correlació positiva entre les professions 
no qualificades, els immigrats i els vots per a l'esquerra, ja que el 
grup de 0-19, sense dret a vot, no pogué en ell mateix teñir cap 
incidencia sobre els resultats electorals. 

iii) La categoría «Dones actives» apareix correlacionada positivament 
amb els parti ts de dretes i negativament amb l'esquerra. Aixó in-
dueíx a creure, en un principi, que la dona activa és mes conser
vadora que la que no treballa. La causa d'aquest comportament, 
que contradiu conclusions d'altres estudis centráis en el compor
tament electoral de la dona, pot radicar en el fet que la classifi-
cació es basa en la professió declarada per la dona a l'agent cen
sal, independentment que Texerceixi o no. Les dones amb una pro
fessió determinada i per tant amb un cert nivell d'estudis tendeíxen 
a habitar districtes d'alt nivell de renda. Desglossant l'activitat 
de la dona per professions, i analitzant una matriu de correla-
cions en la que només incloíem la població femenina, hem com-
provat que el seu comportament dins de cada categoría professio-
nal, no diferia substancialment del de l'home. Les «Mestresses de 
casa», per la seva banda, no ofereixen correlacions significatives 
amb cap candidatura, ja sigui per al Congrés o per al Senat, pot
ser també per ambigüitats en el criteri de classificació d'aquesta 
categoría. 

Un problema en part semblant és el que presenta la categoría 
«Homes actius» amb coeficients encara mes febles. Sembla que 
compren els barons que han exercit o exerceixen una activitat, 
exceptuant només els que viuen d'una pensió de jubi lado. La gam
ma d'edats, professions i situacions personáis a qué pot donar lloc 
aquesta categoría la converteix en poc fiable per a la nostar análisi. 

iv) L'agrupació en un mateix bloc, deis provinents de «Valéncia-Múr-
cia-Balears» tal com apareix en la publicado en qué ens basem (ve
geu Nota 2) sembla igualment desafortunada si ens atenem ais 
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pocs coeficients de correlació d'aquest grup superiors al 0,40. 
Cadascun d'aquest ámbits ha produít un tipus d'immigració 
forca diferenciat que, en ser agrupat, contrarresta orientacions 
de vot completament diferents. El mateix succeix amb l'agrupació 
«Castella-Extremadura-Lleó», que només sembla reaccionar amb 
un mínim de forca, amb coeficients negatius, superiors a 0,50 
enfront d'alguna candidatura d'obediéncia catalana com el Pacte, 
E. Tarragona i Xirinacs. 

b) Correlacions entre partits 
Per precisar quelcom mes el que hem dit fins ara referent a la similitud de 
comportament deis diferents partits davant la resta de variables, reproduím al 
Quadre 17 els coeficients de correlació entre les candidatures al Congrés. 

QUADRE 17. Afinitat entre partits. Coeficients de correlació. 

PSC-
PSOE 

PSUC EC UCD PDC UCDCC AP Lliga ^ " g ? 

PSC-PSOE 1 
PSUC +66 1 
EC 1 
UCD —32 —55 
PDC —62 —71 
UCDCC —75 —72 —34 
AP —71 
Lliga 
Esquerra +30 

marginal 

1 
+ 37 
+ 41 
+45 

1 
+ 65 
+ 47 
+ 40 
—32 

1 
+ 82 
+ 55 
—32 

1 
+47 
—33 

1 
1 

(Els coeficients han estat multiplicáis per 100) 

b') Associacions mes fortes 
Les associacions positives mes altes son entre AP-UCDCC, amb un 
+0,82, confirmant-se així que entre tots els partits que no secundaren 
l'Entesa, l'Alianza Popular i la Democracia Cristiana formaven un grup 
mes cohesionat. 

PSC-PSUC apareixen menys correlacionats ( + 0,66), pero, amb el 
coeficient positiu mes elevat després deis dos partits esmentats, si bé 
seguit molt de prop peí d'UCDCC-Pacte (+0,65). 

També son notablement alts —superiors a 0,70— els coeficients 
negatius del PSC i del PSUC enfront de la UCDCC (—0,75 i —0,72, res-
pectivament) i deis dos primers enfront de l'AP (—0,71 i —0,65). Els 
coeficients negatius mes baixos del PSUC davant de la UCDCC i l'AP no 
creiem que puguin ser interpretáis en el sentit que els comunistes es 
troben menys radicalment oposats a aquests dos últims partits que 
no els socialistes. Aquest menor contrat potser és atribuíble al fet que 
llurs respectives árees d'influéncia no coincideixen en absolut, a dife
rencia del PSC que s'endinsa en «dominis» geográfics de l'AP o de 
la UCDCC, per bé que allí veu la seva forca considerablement afeblida. 
És per tant la possibilitat de demostrar l'aversió que els contraposa 
en unes mateixes árees, el que queda reflectit en uns coeficients mes alts. 

El Pacte presenta un coeficient negatiu sensiblement superior en 
relació amb el PSUC (—0,71) que respecte ais socialistes (—0,62). Com 
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veiem en el mapa de resultáis, el PDC acón segué ix una certa influencia 
en algunes seccions de barris obrers, en el nuclis mes tradicionals 
i histories (de Sant Andreu i del Poblé Nou, per exemple), en de-
triment deis resultats favorables ais partits d'esquerra. La coinci
dencia geográfica amb el PSC en barris benestants és el que pot haver 
fet baixar un coeficient lógicament negatiu entre els dos partits. 

b") Associacions mes febles 
UEsquerra de Catalunya dona coeñcients positius amb els socialistes i 
els comunistes, pero tan febles ( + 0,17 i + 0,18) que no poden ser con
sideráis significatius, sino únicament com a indicadors d'una certa 
tendencia al fet que llurs resultats respectius tendeixen a variar con-
juntament i no inversament. 

Quan agrupem els partits margináis d'esquerra, ofereixen correla-
cions lleugerament mes significatives que quan els prenem indivídual-
ment, cas en el qual els coeficients de correlació rarament ultrapassen 
el + 0,20. Amb tot, no es poden treure conclusions definitives respecte 
a aquests partits, a part la constatado que llur implantació per mínima 
que siguí, sol presentar-se en les mateixes árees del PSUC o del PSC 
(amb aquest últim dona un coeficient de + 0,28) i amb tota seguretat 
fora deis districtes centráis de la ciutat, en vista de la constant corre
lació negativa amb el Pacte, l'Alianza Popular i la Democracia Cris
tiana. 

Unión de Centro mostra molt poca afinitat amb tots els partits res-
tants. Els coeficients lleugerament mes alts respecte a l'AP i a la UCDCC 
el confirmen com un partit inclinat cap a la dreta, per bé que pot ser 
qualificat de centre precisament peí fet de no teñir un comportament 
tan semblant al d'aquests dos últims partits en relació amb la resta 
de les variables sóciodemográfiques i electorals. 

c) Conclusions 
Si des d'una perspectiva geográfica la distribució del vot a la ciutat de Bar
celona quedava nítidament perfilada, a través d'una divisió de la ciutat 
en tres zones que haviem qualificat de dreta, d'esquerra i de centre, l'analisi 
de la matriu de coeficients de correlació apunta també en aquesta direcció. 
Dos blocs integrats respectivament per dos partits apareixen com a antagó-
nics: PSC-PSUC enfront d'AP-UCDCC. Recordem que en els mapes de cada 
partit la forta preeminencia d'un d'ells significava la práctica desaparició de 
qualsevol deis dos que integraven el bloc oposat. Un altre bloc menys cohe-
sionat Tintegrarien el Pacte i la UCD amb diferencies apreciables. 

La dicotomia dretes-esquerres, que geográncament es pot identificar a 
grans trets amb la de centre-periferia, apareix perfectament clara a qui tingui 
un coneixement mínim de la trama social de Barcelona o del procés tipie de 
creixement de les ciutats industriáis, amb llur cinturó de barrís-dormitori 
deficitaris en tots els aspectes, principalment l'urbanístic i el d'allotjament, 
ais quals sembla apropiada la denominació de «cinturons roigs» amb qué 
seis sol designar atenent ais resultats electorals. 

L'analisi de la matriu de correlacions ha permés de trobar unes variables, 
que no son ni les úniques ni potser les mes significatives entre les possibles, 
pero sí aquelles de qué disposem, per a poder resumir segons categories sócio-
económiques el que és un refiex d'unes determinades condicions de vida. Per 
exemple, unes categories professionals que, en determinar el nivell d'ingressos, 
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determinen també el preu de l'habitatge assequible, i logicament el barrí de 
destí. 

D'acord amb aixó, es perfilen dues árees clarament diferenciades i una 
tercera molt mes ambigua, difícil d'acotar sociológicament i electoralment. 
PSC i el PSUC, principalment aquest últim, tindrien l'electorat en árees de 
població jove, assalariada, provinent de fora de Catalunya, sobretot d'Anda-
lusia, i arribada amb posterioritat al 1940. Amb tot, cal remarcar que Tarea 
socialista queda en aqüestes primeres eleccions molt menys acotada que la 
deis comunistes, perqué si bé la influencia deis primers és molt mes clara 
a la periferia extrema, obté resultats sorprenentment bons a barris típicament 
«burgesos». 

L'electorat UCDCC-AP, en canvi, es disputaría árees a Textrem oposat, so-
cialment i geográficament parlant. Uns barris residenciáis, on es concentren 
els quadres o els professionals qualificats, amb molta mes freqüéncia cata-
lans que immigrats, i amb una població mes envellida, si bé en alguns casos 
(el dte. III , per exemple), conté també gent jove. 

El PDC i la UCD no teñen un electorat tant definit, com és d'altra banda 
lógic en partits de centre. Els distingeixen, pero, dos factors básics: la mar
cada opció nacionalista del primer —per bé que part de la població catalana 
no sembla influida per aquest estímul i vota la UCD—, que augmenta la seva 
influencia en barris de tradició catalana (Gracia és potser l'exemple mes ciar) 
i un cert component populista de la UCD que amplia la seva influencia a barris 
obrers. 

Potser cal recordar aquí els perills de caure en la «faHácia ecológica». No 
és possible de fer afirmacions sobre el comportament deis individus a partir 
del comportament deis agregats de població. En el nostre cas, constatar que 
uns partits de dretes teñen una major implantació en barris residenciáis, no 
permet de generalitzar sobre el comportament deis residents, en certa ma
nera atípics, d'aquell barrí, com poden ser els assalariats, els immigrats, 
etc. Poden incidir sobre llur comportament motivacions psicológiques contra-
posades, des d'una reacció contra un medi en el qual se senten desplacats, 
fins a un desig d'integrar-s'hi com mes de pressa millor, abandonant costums 
i formes de vida propis, actituds que poden donar lloc a orientacions del vot 
molt diferents. El mateix podem dir respecte ais professionals o ais quadres 
residents en barris obrers. Valgui aquesta breu digressió per a relativitzar 
conclusions o afirmacions que poden haver semblat excessivament simplistes. 

2.3.4.2. Factors i varianca explicada 
L'análisi factorial emprada, concretament la del factor principal, ha definit 
quatre factors que expliquen un 63 % del total de la varianca. 

La proporció de varianca explicada per cadascun d'ells es reflecteix al 
Quadre 18. 

OUADRE 18. Percentatge de varianca explicada pels factors. 

Pe,Sde "EES6 

Factor I 
Factor II 
Factor 
Factor IV 

37,6 
23,6 
6.9 
5,5 

37,6 
51,2 
58,1 
63,6 

15.4 
5.6 
2.8 
2,9 
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Com podem veufe en la columna de percentatges acumuláis, el total de va-
rianca explicada és del 63,6 °/o. El Factor I és el que explica el mes alt per-
centatge de varianga, com és sempre el cas en l'análisi factorial, en qué aquell 
sol ser el mes definit i fácilment identificable. Els dos últims factors expli
quen un total del 12,4 %, i el tercer queda ja molt distanciat del primer quant 
a forca explicativa. 

Els valors propis son útils per a concretar el nombre de factors a teñir 
en compte. Mentre el valor propi sigui superior a 1, el factor corresponent 
afegeíx una nova informado al model. 

2.3.4.3. Saturacions («Factor loadings») 
La identificació deis factors i per tant llur denominació, pot fer-se analitzant 
la matriu de saturacions deis factors («factor loadings» en la terminología 
anglo-saxona mes divulgada) que conté les correlacions —o saturacions— en
tre les variables emprades i els factors o noves variables. Com en el cas de 
la matriu de coeficients de correlació entre les variables, ja analitzada, quan 
son excessivament baixes indiquen que determinada variable ha tingut poca 
intervenció en la definició del factor i per tant pot ser desestimada. 

En el Quadre 19 apareixen aquests coeficients entre factors i variables, 
que reprenem després parcialment factor per factor. Hem desestimat aque-
lles variables que donen coeficients inferiors a 0,30 amb tots 4 factors i hem 
ordenat les 38 restants en ordre decreixent respecte ais coeficients del primer 
factor. Si bé en la majoria de variables apareixen correlacions amb mes d'un 
factor, només mantenim els coeficients amb un sol d'ells, excepte quan els 
coeficients están molt igualats o bé quan la inclusió d'un d'ells en un altre 
factor pot ajudar a comprendre'ls millor conceptualment. 

A Túltima columna, les «comunalitats» expressen el percentatge de la 
variabilitat de cada variable explicada peí conjunt deis quatre factors. Les 
variables altament correlacionares amb els factors (les tretze primeres en 
son un bon exemple) teñen «comunalitats» també molt altes, és a dir, llur 
variabilitat ha quedat satisfactóriament explicada pels factors que s'han 
ob tingut. 

En Tapartat corresponent a la identificació deis factors, els Quadres 20 a 
23 desglossen el 19. Les dues columnes recullen respectivament les variables 
amb signe positiu i negatiu, segons que intervinguin directament o inversa-
ment en la definició del factor. Aquesta ordenado permet de comprendre 
millor les característiques del factor a identificar, analitzant els dos grups 
de variables contraposades peí signe. 

2.3.4.4. Identificació deis factors 
Analitzarem a continuació cada factor per separat, abordant la part mes 
complexa i compromesa de tota análisi factorial, la identificació i denominació 
deis factors. 
Aquest Factor I, que explica quasi un 38 °/o de la varianga total, és sense 
dubte el mes significatiu. Les variables que mes han intervingut per a definir
lo mostren correlacions molt elevades. Només dues, del total de 21, donen 
saturacions inferiors a 0,50, totes dues amb signe negatiu. 

Els coeficients mes alts —superiors a 0,75— corresponen básicament a va
riables polítiques, 8 sobré un total d ' l l , és a dir, a candidatures per al Con-
grés o per al Senat. Els tres restants, tan o mes alts, es refereixen a categories 
professionals que en l'análisi geográfica i de la matriu de correlacions es 
manifestaven políticament ben definides: las d'Assalariats de la industria, Pro-
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QUADRE 19. «Factor loadings 

Variables 

AP 
UCDCC 
Senadors AP 
Senadors Democracia i Catalunya 
Assalariats industria 
Entesa 
Propietaris i Directius 
PSC-PSOE 
Professions Liberáis 
PSUC 
Senadors Lliga 
Técnics grau mitjá 
Provinents resta provincia 
Pacte Democrátic 
Provinents resta Catalunya 
Dones actives 
Lliga Catalunya 
Valéncia-Múrcia-Balears 
Andalusia 
Lluís M. Xirinacs 
Nascuts Barría, municipi 
Empleats 
Eduard Tarragona 
Arribats 1961-74 
Provinents Castella-Extremadura-Lleó 
Esquerra de Catalunya 
0-19 + No Consta 
Mes de 60 anys 
Arribats abans de 1941 
Assalariats servéis 
Senadors UCD 
UCD 
Provinents Nord 1 Aragó 
Població total 
Partits margináis esquerra 
Hornes actius 

Arribats 1941-60 
Participació 

1 

+ 0,93 
+ 0,90 
+ 0,89 
+ 0,88 
—0,88 
—0,87 
+ 0,83 
—0,81 
+0.80 
—0,76 
+ 0.76 
+ 0,67 
+ 0,65 
+ 0,61 
+0,59 
+0,59 
+ 0,56 
—0,53 
—0,53 

—0,37 

—0,44 

Factors 
2 

+0,66 
+ 0,52 

—0,72 
+0,93 
+ 0.76 
+ 0,70 
+0,69 
—0,63 
—0,60 
+ 0,54 

+ 0,40 

3 

+ 0,58 

—0,81 
+ 0,75 
+ 0,71 
+ 0,60 

—0,45 

+ 0,49 

—0.40 

4 

—0,42 

+ 0,47 

+ 0,74 
+ 0,71 
+0,59 

Comunalitats 

0,88 
0,83 
0.82 
0.94 
0.92 
0,90 
0.75 
0.77 
0,70 
0,78 
0,64 
0,77 
0.56 
0,86 
0,75 
0.70 
0.34 
0,42 
0,85 
0,89 
0,88 
0,71 
0.77 
0.62 
0,73 
0,52 
0,90 
0,88 
0,76 
0.52 
0,74 
0,73 
0,48 
0,23 
0,17 
0,53 
0,37 
0,36 

QUADRE 20. 

Factor 1 
+ — 

UCDCC ( + 0,93] 
AP ( + 0,90) 
Senadors AP ( + 0,89) 
Senadors Democr. i Catalunya (+0,88) 
Propietaris i Directius (+0,83) 
Professions Liberáis ( + 0.80) 
Senadors Lliga Catalunya ( + 0,76) 
Técnics grau mitjá (+0,67) 
Provinents resta provincia (+0,65) 
PDC ( + 0,61) 
Provinents resta Catalunya (+0,59) 
Dones actives (+0,59) 
Lliga Catalunya ( + 0,56) 

Assalariats industria (—0,88) 
Entesa deis Catalans (^-0,87) 
PSC-PSOE (—0,81) 
PSUC (—0,76) 
Provinents Valén.-Múrcia-Balears (—0,53) 
Provinents Andalusia (—0,53) 
Arribats 1941-60 (—0,44) 
Partits margináis esquerra (—0,37) 
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pietaris-Directius i Professions Liberáis (aqüestes dues ultimes amb signe 
invers al de la primera.) 

PSUC-PSC d'una banda i AP-UCDCC de l'altra, junt amb les professions 
esmentades, ajuden millor que cap altra variable a identificar aquest factor, 
que podem denominar de polarització política o de dreta-es querrá. L'Entesa, 
secundada pels dos primers, és fins i tot mes significativa respecte a aixó. 

La resta de variables, amb coeficients també forca elevats, queden distan-
ciades d'aquestes primeres, com és el cas de Pacte Democrátic, considera-
blement allunyat del primer grup de partits clarament dretans. La seva cor-
relació amb el Factor I, + 0,65, l'apropa mes a variables tais com els Técnics 
de grau mitjá i els catalans provinents de la resta de la provincia o de Cata
lunya, com d'altra banda períoca a un partit que al llarg de la nostra análisi 
de Barcelona s'ha anat perfilant com de centre, distanciat deis partits mar
xistes, pero tampoc excessivament próxim a la Democracia cristiana o a 
l'Alianza Popular. La població barcelonina no apareix en aquest factor, amb 
el qual el Higa un coeficient molt baix, de + 0,36. 

El perfil del votant del Pacte sembla concretar-se, amb totes les matisa-
cions que caldria fer si passéssim de Tanálisi ecológica a la individual, en 
electors d'origen cátala, molts d'ells procedents de fora de Barcelona, profes-
sionals qualificats, pero amb molta freqüéncia depenent económicament d'al-
tri, en contraposició la categoría deis Propietaris i Directius o de les Profes
sions Liberáis, menys inclinada a atorgar el vot a aquest partit. Els Senadors 
de Democracia i Catalunya es distancien en aquest sentit del Pacte. Cal no 
oblidar que eren patrocináis també per la UCDCC. 

Sembla possible afirmar, en vista d'aquestes conclusions, que el Pacte 
Democrátic comptava, a la ciutat de Barcelona, amb un espai polític propi, 
forca ben delimítat. 

En aquest primer componente o factor, de polarització política, les varia
bles referents a la immigració passen a segon terme, després de les de cate-
gories professionals que donen saturacions mes intenses. És de destacar que 
la població immigrada dona correlacions mes nebíes —0,53, que la catalana, 
-h 0,59. Aixó ens indueix a creure en una major heterogenei'tat ideológica de 
la població immigrada, pero amb una propensió forca marcada a no votar 
per la dreta o el centre. La immigració arribada entre 1941-60 dona encara 
un coeficient mes feble —0,44, temperat segurament peí anys de residencia 
a Catalunya. O potser perqué el criteri d'incloure en un sol grup els immigrats 
segons l'any d'arribada, independentment de l'ámbit de procedencia, dona 
lloc a un bloc encara mes heterogeni quant a l'orientació del vot. 

La Lliga de Catalunya, que tan escassa influencia va teñir a nivell de Bar
celona, amb un total de 4.191 vots —menys del 0,50 °/o deis electors i també 
deis votants i amb un máxim de TI,59 % a nivell de secció— demostra en 
canvi una presencia important en aquest primer factor, que sempre sol agru
par les variables mes significátives del model. Els candidats al Senat obtin-
gueren també molt pocs vots, amb un máxim de 18.606 per Octavi Saltor, que 
ocupa el penúltim lloc abans deis d'AN-18 julio. Malgrat llur poca impor
tancia numérica, els coeficients alts, especialment per ais Senadors, + 0,76, 
son indicatius d'una marcada definició ideológica deis seus electors. 

Els partits margináis d'esquerra, que a Barcelona obtingueren en conjunt 
mes de 30.000 vots —el PSPC sol en va treure 20.211—, donen una saturació 
molt mes feble que la Lliga, malgrat la diferencia de vots a favor seu. En tot 
cas, hem pogut constatar en la fase de tempteig abans del factorial definiti-
vament aplicat, que cap d'aquests partits per separat no aconseguia correla-
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cions significatives amb el primer o amb cap altre factor. La que aquí apareix, 
de —0,37, és la mes alta en qualsevol deis casos. Per tant, l'ambigüitat d'a-
questa variable pot ser atribuida no tant a una agrupació indeguda de partits, 
com probablement a l'heterogeneítat de llurs electors, sigui en termes de 
status sócioprofessional, d'edat o d'origen. 

Factor II 

Explica quasi un 14 % de la varianga, i els coeficients de la majoria de varia
bles es mantenen per damunt de 0,60. Entre les variables positives predo
minen les polítiques, 6 sobre un total de 8, mentre que en les negatives no 
apareix cap partit ni coalició. 

QUADRE 21. 

Factor II 
+ — 

Xirinacs (+0,93) Andalusia (—0,72) 
Nascuts a Barna. municipi (+0,76) Arribats 1961-74 (—0,63) 
Empleáis (+0.70) Provinents Castella-Extrem.-Lleó (—0,60) 
E. Tarragona (+0,69) 
PDC (+0,66) 
Esquerra Catalunya (+0,54) 
Provinents resta Catalunya (+0,52) 
Participació (+0,40) 

El coeficient de + 0,93 per a Xirinacs, coeficient molt alt tractant-se d'un 
segon factor, en el qual les variables solen donar coeficients una mica infe-
riors ais del primer, configuren el vot per a aquest Senador com l'element 
clau definitori d'aquest factor. La resta de coeficients es manté entre 0,52 i 
0,76, amb l'excepció de la Participació, + 0,40. 

Entre les variables correlacionades positivament pot trobar-se un deno
minador comú: llurs connotacions de catalanitat mes o menys palesa, amb 
les excepcions d'«Empleats» i de «Participació». Els candidats eren ben cone-
guts a Támbit local barceloní i les candidatures, d'estricta obediencia cata
lana: Xirinacs, E. Tarragona, el Pacte Democrátic, l 'Esquerra de Catalunya. 
Entre les variables demográfiques, els nascuts a Barcelona i a la resta de 
Catalunya reforcen aquest component cátala del factor. 

D'altra banda, les saturacions negatives únicament fan referencia a varia
bles d'immigració. Els mes «contraris» a aquest factor son els andalusos i en 
general la immigració recent, arribada a partir del 1960. 

Podríem dir que és un factor de catalanisme tradicional o localista, sensi
ble a la popularitat de personalitats conegudes dins l'ámbit ciutadá. Xirinacs, 
abans d'assolir popularitat a nivell estatal com a Senador, es guanyá les sim-
paties d'uns sectors de la població barcelonina per la seva actitud pacifista en 
pro de Tamnistia, en una llarga estada davant la presó Model i per la seva 
entossudida defensa deis drets i de l'autonomia de Catalunya. 

Eduard Tarragona, fou un candidat triomfador al seu districte a les elec-
cions municipals de 1973, en la campanya de les quals tingué un paper des-
tacat l'eslógan «al pa, pa i al vi, vi», amb el qual considerava segurament 
sintetitzades les virtuts de tot bon cátala. La campanya de Tarragona es 
caracteriza per efusions d'aquesta mena en uns moments en els quals els 
eslógans electorals d'aquest tipus semblaven fins i tot agosarats. 
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El Pacte, amb una ideologia mes sólida i coherent que cap altra de les 
candidatures que apareixen en aquest factor, es mostra amb un coeficient 
lleugerament superior a aquell amb el qual apareixia en el Factor I, revelant 
així un doble component nacionalista i burgés, si així podem qualificar-lo peí 
fet d'aparéixer integrant també el Factor I, en el qual juguen un paper desta-
cat les professions qualificades. 

També l'Esquerra de Catalunya apareix en aquest factor. La seva alianca 
electoral amb el Partido del Trabajo de España, dissolta poc després de les 
eleccions en les quals Heribert Barrera, cap de l'EC, aconseguí l'únic escó, 
no sembla haver influit en un electorat atret abans que res per la seva imatge 
de partit historie. La seva implantació geográfica, per bé que feble, en els 
barris sociológicament i históricament millor definits, com podem observar 
en el mapa corresponent, i l'afinitat amb les variables d'aquest Factor II , reve
len el seu carácter de partit cátala abans que res, per damunt del caire obrer que 
li hagués pogut conferir la seva alianca amb el PTE. L'element de catalanísme 
historie i república pot ser la variable no quantificable que expliqui el vot 
de l'EC, tan poc correlacionada amb les variables demográfiques emprades 
en el nostre model. 

Seria aventurat afirmar que la categoría deis empleáis és la mes repre
sentativa del sector de la població átreta peí catalanisme tradicional. Com 
hem dit, aquesta és una categoría censal prou amplia i indefinida com per 
qué no ens clarifiqui quina és en realitat la base electoral de les candidatures. 
Podem potser definir-la per exclusió, en el sentit d'afirmar que ni les classes 
mes altes de la societat ni les capes proletáries, per motius ben diferents, 
s'han sentit afretes per aquest tipus de catalanisme. La Democracia Cristiana 
a uns i el PSC o el PSUC a d'altres, els poden haver ofert una síntesi que 
integrava millor llurs interessos de classe amb Uur percepció de la qüestió 
nacional. 

Factor III 

Aquest factor, que explica escassament el 7 % de la varianca total, és el mes 
indefinit i difícil d'identificar. Hi intervenen 8 variables, amb coeficients de 
correlació molt baixos, 3 d'ells inferiors a 0,50 i només 1 superior a 0,75. No 
hi apareixen variables polítiques, és a dir, que es refereixin a partits o a coa-
licions. La participació és Túnica variable d'aquest tipus que intervé amb 
signe negatiu i poca intensitat. 

QUADRE 22. 

Factor III 

+ — 
+ de 60 anys (+0,75) 0-19 + NC (—0,81) 
Arribáis abans de 1941 (+0,71) Població total (—0,45) 
Assalariats servéis (+0,60) Participació (—0,40) 
Dones actives (+0,58) 
Homes actius (+0,48) 

La desmobilització o apatia política sembla ser el tret definidor d'aquest 
factor, que no es manifesta a favor ni en contra de cap partit o coalició. Els 
coeficients peí PSC i l'Entesa, suprimits per ser massa febles (—0,33 i 
— 0,29 respectivament), deixen entreveure pero, una certa prevenció en contra 
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deis partits d'esquerra, cosa que és lógica, tenint en compte que la població 
de mes de 60 anys, está tan fortament correlacionada amb aquest factor, amb 
coeficients negatius (vegeu matriu de correlacions). 

La part icipado, correlacionada negativament, contribueix a configurar-Io 
com un factor de desinterés respecte a la política, en la mesura en qué no 
participar en unes eleccions pot ser interpretat com a desinterés i no com a 
radicalització en contra del procés electoral, opció que hem descartat davant 
de les restants característiques demográfiques i electorals tan poc marcades. 

Els arribáis abans del 1941 donen el segon coeficient mes alt després del 
referent a l'edat. Població vella (o el que és el revers de la medalla, abséncia 
de població jove com indica el —0,80 amb edats de 0-19 anys) i immigració 
antiga, son les dues característiques demográfiques que mes destaquen en 
aquest factor. La resta de variables positives, amb coeficients menys desta
cáis, apunten a un tipus de població que ha assolit un nivell de renda mínim. 
Poc podem afirmar de la condició d'assalariats de servéis, que inclou tipus 
de professions molt heterogenis. En canvi, «Dones actives» i «Homes actius», 
com hem explicat en parlar de les variables seleccionades peí factorial, de
noten un cert nivell: professional, en el cas de les dones que fan constar cur 
professió en el cens, o económic, en el cas deis homes que solen figurar com 
a actius si exercien professions no assalariades, malgrat hagin ultrapassat 
l'edat de la jubi lado. Simplificant molt, podríem dir que es tracta d'una 
població económicament integrada pero políticament marginada. 

La correlació negativa amb la població total indica que aquest factor no 
tendeíx a presentar-se en les seccions mes poblades. Es tractará, dones, de 
seccions de no massa extensió que, llevat de zones molt denses, son les que 
concentren menys població, per terme general al centre urbá on la mitjana 
d'edat és mes alta que a la periferia. 

Per a qualificar aquest factor preferim el terme de desmobilització o 
apatía política al d'abstencionisme. Aquest fenomen, que ha estat objecte de 
nombrosos estudis i justificacions, pot respondre a motivacions ideológiques 
i personáis d'índole molt diversa. No creiem possible poder obtenir d'aquest 
factor el perfil de l'abstencionista mes característic de la població barcelo-
nina En tot cas reflecteix només el tipus d'abstenció que apareix en árees en-
vellides, amb un alt component d'immigració antiga i no excesivament prole
t a r i zada , tan indefinida, pero, que el seu abstencionisme está mancat de 
motivacions ideológiques. 

Factor IV 

Aquest últim factor té ja un valor explicatiu molt feble: un 5,5 % de la va-
rianga total. Hi intervenen molt poques variables, i aixó fa que quedi situat 
en el quart lloc. Del total de 5 variables, 3 d'elles donen correlacions positives 
i sempre inferiors a 0,60 i una sola negativa, inferior a 0,50. 

QUADRE 23. 

Factor IV 
+ •— 

Senadors UCD (4-0,74) Nascuts Barna. municipi (—0,42) 
UCD ( + 0,71) 
Provinents Nord i Aragó ( + 0,59) 
Provinents Castella-Extrem.-Lleó (+0,47) 
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Podríem denominar aquest factor «Electorat UCD», perqué és aquest par-
tit Túnica variable política que hi intervé. La resta de variables demográfi-
ques, es refereixen únicament a l'ámbit de procedencia. L'observació de quin 
és aquest sembla indicar que l'electorat de la UCD es recluta preferentment 
entre la immigració provinent de l'Espanya central y septentrional, zones on 
d'altra banda la UCD obtingué els millors resultats a nivell de circumscripció 
electoral (per exemple, a Avila, Conca, Cáceres, Paléncia, Soria, etc.). 

Encara que molt feble, els «nascuts a Barcelona-municipi» mostren un 
cert antagonisme amb aquest factor, — 0,42. Recordarem que aquesta última 
variable donava en canvi un elevat coeficient positiu amb el Factor II («Cata-
lanisme tradicional o localista»), que potser podem qualificar d'antagónic 
amb el que ara analitzem. 

Es fa difícil de definir sociológicament l'electorat de la UCD pensant úni
cament en l'ámbit de procedencia. Recorrent a algunes variables que no han 
estat incloses en el Quadre 23, perqué donaven coeficients de correlació 
massa febles, trobem les de PSUC (—0,33), Empleáis (+0,31), Técnics de 
grau mitjá (+ 0,27) i Assalariats de la industria (—0,26). Aqüestes correla-
cions no poden ser considerades importants, pero aporten una informació 
mínima quant a la tendencia afí o oposada a d'altres variables. D'acord amb 
aixó, el vot de la UCD mostraría una afinitat imperceptiblement superior amb 
les capes intermedies de la poblado (empleats i técnics' de grau mitjá) que 
amb les capes proletáries (obrers industriáis). 

Com hem pogut veure en el mapa de resultats, la UCD mostrava una im
plantado ambivalent a districtes residenciáis i populars. En l'análisi esta
dística, aquesta indefinició sociológica del seu electorat es manté, si bé 
apuntant a una característica que abans se'ns escapava, la de la se va proceden
cia de l'Espanya del Centre i del Nord. 

En el cas de la UCD seria mes útil que en qualsevol altre partit de recorrer 
a enquestes d'opinió que expliquessin les motivacions del vot UCD, que es
capen a les dades quantitatives de qué disposem. És possible que l'electór 
d'aquest partit continúes apareixent borros, com indefinit era el perfil del 
mateix partit. En tot cas els resultats d'una enquesta permetrien d'afínar 
millor la denominació d'aquest factor, qui sap si substituint la d'«electorat 
UCD» per la de «factor televisió», «factor partit en el govern» o fins i tot 
«factor A. Suárez». 

APÉNDIX 
.• 
4 

Llista de variables sóciodemográfiques i electorals. 

Donem a continuació la llista de les variables seleccionades en un principi, 
i especifiquem désprés quines han estat finalment incloses en l'análisi facto
rial, sigui per supressió de les que donaven coeficients de correlació excesi-
vament baixos, o per agrupado d'altres, com ja indicávem a l'apartat 2.3.2. 
El nombre total de variables finalment incloses ha estat de 41, 22 d'elles só-
ciodemográfiques i 19 electorals. 

En la llista de categories professionals especifiquem les que inclou cada 
subapartat. Aquesta és la classificació emprada peí Subdepartament d'Esta-
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dística (Ajuntament de Barcelona) en la publicado que ens ha servit de base 
per a les dades sociodemográfiques (vegeu nota 2), i que agrupa les categones 
emprades per l'Institut Nacional d'Estadística. 

Havíem introdu'it inicialment en el model per a cada una de les 1.058 sec-
cions censáis de qué consta Barcelona una informado referent a les següents 
variables: 

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFIQUES 
(En percentatges sobre el total de la població. La «Població total» és en 
xifres absolutes.) 

A) CATEGORIES PROFESSIONALS 

1) Propietaris i Directius 
1.1. Directius de l'Administració Pública i Empreses. 

1.1.1. Legisladors i personal directiu de l'Adm. Pública. 
1.1.2. Directors i personal directiu de les empresas privades. 

1.2. Directius del comerg. 
1.2.1. Directors (majoristes i minoristes). 
1.2.2. Propietaris-gerents (majoristes i minoristes). 

1.3. Directius deis Servéis. 
1.3.1 Directors d'hotels, cafés i restaurants. 
1.3.2. Propietaris-gerents d'hotels, cafés i restaurants. 

2) Professions Liberáis 
2.1. Professions Liberáis. 

2.1.1. Metges, odontólegs, veterinaris, farmacéutics i técnics de 
grau superior i assimilats. 

2.1.2. Advocáis, jutges i notaris. 
2.1.3. NoveHistes, periodistes, escriptors, etc. 
2.1.4. Altres professionals i técnics. 

2.2. Técnics superiors. 
2.1.1. Especialistes en ciéncies físico-químiques i técnics assimilats. 
2.2.2. Técnics de grau superior: arquitectes i enginyers (excepte 

els agrónoms i de camins). 
2.2.3. Enginyers agrónoms i de camins. Professionals de les ciéncies 

naturals i personal assimilat. 
2.2.4. Estadístics, matemátics i técnics de grau superior o assimilats. 
2.2.5. Economistes. 
2.2.6. Professors. 

2.3. Artistes, esportistes i clergues. 
2.3.1. Clergues i assimilats. 
2.3.2. Escultors, pintors, fotógrafs i d'altres professionals de les 

arts plástiques. 
2.3.3. Compositors, músics, ballarins i d'altres artistes. 
2.3.4. Esportistes, etc. 
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3) Técnics de grau mitjá 
3.1. Aítres técnics. 

3.1.1. Técnics de grau mitjá: perits industriáis, ajudants d'obres, etc. 
3.1.2. Pilots d'avió, oficiáis de coberta i oficiáis maquinistes de 

vaixells. 
3.1.3. Professors mercantils, actuaris, comptadors, etc. 
3.1.4. Técnics metges i similars de grau mitjá. 

3.2. Quadres íntermedis del terciari. 
3.2.1. Caps de delégació, agencia, sucursal, secció, etc. 
3.2.2. Funcíonaris. 
3.2.3. Caps de servéis de transports i comunicacions. 
3.2.4. Supervisors de vendes i caps de compres. 
3.2.5. Agents comerciáis i viatjants. 
3.2.6. Agents d'assegurances, agents inmobiliaris, agents i corredors 

de borsa. 

4) Empleáis 
4.1. Personal administratiu i venedors. 

r 

4.1.1. Taquígrafs, mecanógrafs i perforistes. 
4.1.2. Empleats de comptabilitat i caixers. 
4.1.3. Operadors de maquines de comptabilitat i d'estadístiques. 
4.1.4. Altre personal administratiu i assimilats d'altres tipus. 
4.1.5. Comissíonistes, venedors i empleats de comerc. 
4.1.6. Altres comerciants i venedors. 

5) Assálariats deis servéis 
5.1. Treballadors de Comunicacions i Transports. 

5.1.1. Conductors de trens, caps de tren (revisors), inspectors de 
vagons-llit i cobradors d'autobusos i tramvies. 

5.1.2. Carters i missatgers. 
5.1.3. Telefonistes i telegrafistes. 
5.1.4. Conductors d'equips de transport. 

5.2. Treballadors deis servéis. 
5.2.1. Caps de grup de treballadors deis servéis doméstic i 

assimilats. 
r • 

5.2.2. Cuíners i cambrers. 
5.2.3. D'altres treballadors deis servéis doméstics. 
5.2.4. Conserges, treballadors deis servéis de neteja i assimilats. 
5.2.5. Rentadors, netejadors en sec i planxadors. 
5.2.6. Perruquers, maquilladors i assimilats. 
5.2.7. Treballadors deis servéis no classificats sota d'altres epígrafs. 

6) Assálariats de la industria 
6.1. Supervisors de la producció i capatagos. 
6.2. Miners, picapedrers i perforadors de pous. 
6.3. Treballadors metal-lúrgics. 
6.4. Treballadors del tractament de la fusta i de la fabricacio del paper. 
6.5. Operaris de forns i d'aparells químics. 
6.6. Filadors, teixidors, teixidors de punt, tintorers. 
6.7. Adobers de pells, blanquers i treballadors de pells crues, pero no 

r 
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fabricants ni talladors de peces de pell. 
6.8. Treballadors de la preparado d'aliments i begudes. 
6.9. Elaboradors de tabac i treballadors de la fabricació de cigarrets. 
610. Sastres, talladors, modistes i tapissers. 
6.11. Sabaters i basters. 
6.12. Ebenistes i fusters. 
6.13. Talladors i gravadors de pedra. 
6.14. Ferrers, fabricants d'eines i operaris de máquines-eines. 
6.15. Ajustadors-muntadors i intaíladors de maquines i mecánics de 

precisió. 
6.16. Ajustadors-electricistes, muntadors-reparadors d'aparells electronics. 
6.17. Operaris de plantes de transmissió de radio i televisió, d'aparells de 

sonorització i d'aparells cinematografíes de projecció. 
6.18. Lampistes, xapistes i armadors de construccions metálliques. 
6.19. Joiers, orfebres, argenters. 
6.20. Vidriers, terrissaires i assimilats. 
6.20. Treballadors de la fabricació d'articles de goma, cautxú natural, 

goma sintética i matéries plástiques. 
6.21. Fabricants d'articles de paper i cartró. 
6.22. Caíxistes i tipógrafs. 
6.23. Pintors. 
6.24. D'altres treballadors de la producció industrial. 
6.25. Paletes, fusters i altres treballadors de la construcció. 
6.26. Operaris d'instaHacions i maquinaria fixa. 
6.27. Operaris d'equips d'elevació i excavado, estibadors i carregadors. 
6.28. Peons no classificats en d'altres apartats. 

7) Jubiláis 

8) Mestresses de casa 

9) No consta 

B) EDATS 
10. 0 -
11. 2 0 -
12. 3 0 -
13. 4 0 -
14. 5 0 -
15. 60 
16. mes 

-19 + NC 
-29 
-39 
-49 
-59 
-69 

de 69 

C) POB LACIO TOTAL I ACTIVA 
17. Poblado total. 
18. Dones actives. 
19. Homes actius. 

D) IMMIGRACIÓ 

— Any d'arribada a Barcelona 
20. 1970 — 74 
21. 1966 — 70 
22. 1961 — 65 
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23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

^ — 

28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

1956 — 60 
1951_55 
1946 — 50 
1941 — 45 
1941 i abans. 

Ambit de procedencia 
B ar celona-municip i. 
Resta provincia. 
Resta Catalunya. 
Andalusia. 
Valéncia-Múrcia-Balears. 
Castelles-Extremadura-Lleó 
Nord i Aragó. 

VARIABLES ELECTORALS 

CONGRÉS 
(En percentatge de vots sobre els electors inscrits.) 

35. Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE). 
36. Unión de Centro Democrático (UCD). 
37. Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). 
38. Pacte Democrátic per Catalunya (PDC). 
39. Esquerra de Catalunya (EC). 
40. Unió del Centre i de la Democracia Cristiana de Catalunya (UCDCC). 
41. Alianza Popular-Convivencia Catalana (AP). 
42. Partit Socialista Popular Cátala (PSPC). 
43. Unítat Popular peí Socialisme C.U.P. (CUPS). 
44. Lliga de Catalunya. Partit Liberal Cátala. 
45. Frente por la Unidad de los Trabajadores (FUT). 
46. Alianza Nacional 18 de Julio (AN-18 Julio). 
47. Democracia Social Cristiana de Catalunya (DSCC). 
48. Alianza Socialista Democrática (ASD). 
49. Candidatura de los Trabajadores de Barcelona (CTB). 
50. Falange Española de las J.O.NLS. Auténtica (FE-Aut.). 
51. Reforma Social Catalana (RSC). 
52. Partido Proverista. 

SENAT 
(Els vots del candidats d'una mateixa coalició o partit han estat sumats i 
dividits per tres, a fi que no en resultessin sobreavaluats els resultats res
pecte ais deis candidats independents. Els percentatges han estat igualment 
calculáis sobre el total d'electors.) 

Entesa deis Catalans: 
53. J. Benet 
54. F. Candel 
55. A. Cirici 

UCD: 
56. G. Díaz-Plaja 
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57. E. Negra 
58. J. A. Torroja 

Democracia i Catalunya: 
59. M. Coll 
60. J. Pi-Sunyer 
61. F. Viadiu 

AP-Convivencia Catalana: 
62. A. Balcells 
63. R. Bobés 
64. J. M.a Roger 

Lliga de Catalunya: 
65. E. de Fortuny 
66. A. Roldan 
67. O. Saltor 

AN-18 Julio: 
68. C. Montero 
69. R. Moreno 
70. E. Salvador 

Independents: 
71. E. Tarragona 
72. Ll. M.a Xirinacs 
73. Participado (percentatge de votants sobre els electors inscrits). 

De les anteriors variables han estat suprimides: 

— Els intervals d'edat compresos entre els 20 i els 59 anys (11, 12, 13, 14). 
L'edat no ha semblat ser una variable condicionant del vot, a jutjar pels 
baixos coeficients de correlació que donava, excepte per ais intervals 
mes extrems, de 0 a 19 i de mes de 69. Tenint en compte que la pobla
d o compresa en el primer d'aquests intervals no tenia dret a vot, cal 
pensar no tant en una influencia directa sobre els resultats, com en 
una variable Hígada a una serie d'altres que sí que han tingut influencia 
en el vot (seccions joves, normalment de població immigrada, amb 
una taxa de natalitat mes alta que la nadiua, assalariada, etc.). 

Han estat agrupades les següents variables: 

— Jubiláis, Mestresses de casa, No Consta (7 + 8 + 9). Hem comprovat 
que aquelles seccions en les quals augmentava el % de les dues prime-
res variables, disminuía el de la tercera, indici ciar del diferent criterí 
emprat pels agents censáis en confeccionar el Cens de la població. 
D'altra banda, les dues primeres categories apareixen estretament Higa-
des entre elles, amb un + 0,70 i no donaven coeficients significatius 
amb les restants variables. Cal dir que llur agrupado no ha aconseguit 
d'incrementar significativament, pero, llur grau d'associació amb les 
restants variables. 
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Els intervals d'anys d* arribada a Barcelona. Hem establert tres etapes 
que hem cregut significatives, a fi de simplificar l'excessiu nombre 
d'intervals: immigració básicament anterior a la guerra civil («arribada 
el 1941 i abans»), la que arriba entre la immediata postguerra i el Pía 
d'Estabilització de 1959 («Arribáis entre 1941-1960») i la posterior («Arri
bada entre 1961-1974»). 

Els partits margináis d'esquerra (FUT + CUPS -f PSPC 4- CTB + RSC) 
i els partits margináis de dreta (FE-Aut. -f AN-18 Julio + Proveristas 
+ DSCC). Els coeficients de correlació de tots aquests partits eren ex-
traordináriament baixos, com és lógic donada llur escassa importancia 
numérica. Llur agrupado ha augmentat només molt lleugerament 
aquests coeficients. 

Les candidatures per al Senat. En la llista de variables apareixen ja 
agrupáis per partits els candidats a qui presta suport un mateix partit 
o coalició. Inicialment, aquests candidats apareixen lligats entre ells 
amb coeficients próxims a 4- 1, i eren molt semblants els tres d'una 
mateixa candidatura amb la resta de variables. 

Finalment, volem remarcar que la variable «Població total» va ser inclosa a 
l'últim moment perqué no disposavem encara de les densitats de població 
per secció. Aquesta variable no ha donat correlacions altes. Queda per com-
provar si la densitat pot donar-Íes superiors. 
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TAULA 1. Barrís, districtes i secciones censáis 

N.° Nom del Barrí Dte. Seccions Censáis 

01 VALLVIDRERA 

02 SARRIA 

03 SANT GERVASI-EL PUTXET 

04 LA SALUT-EL COLL 
VALLCARCA-ELS PENITENTS 

III 70t 71, 72, 75, 76, 77, 78 

III 34. 42, 43, del 45 al 69, 73, 74, 79 
XI 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56 

III del 1 al 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44 
XI 8. 10. 11, 24, 25 

VIII 25, 27, 28, 29, 33, 34, 40, 41, 65. 74, 83. 
84, 85, 86. 87. 88, 89, 90. 91, 92, 93, 96 

XII 78, 79, 80. 81. 82, 96, 97, 98 

05 LA VALL D'HEBRON VIII 76, 94, 95 
(Sant Genís-Montbau-La Valí d'Hebron) XII 74, 76, del 115 al 120, 130, 131 

06 HORTA XII 70, del 121 al 129 

07 EL CARMEL 

08 EL GUINARDÓ-CAN BARÓ 

09 VILAPISCINA 

10 SANTA EULALIA-TURÓ-BARCINOVA 

11 LA GUINEUETA-CANYELLES 

12 VERDUM-PROSPERITAT 

13 LA CIUTAT MERIDIANA 
(Torre Baró-Vallbona) 

14 LA TRINITAT NOVA I LA VELLA 

15 EL BON PASTOR-BARÓ DE VIVER 

16 SANT ANDREU 

17 LA SAGRERA 

18 LES VIVENDES DEL CONGRÉS 

19 EL CAMP DE L'ARPA 

XII del 60 al 69, 71, 72, 73, 75, del 107 al 114 

XII del 48 al 55, del 84 al 95, del 99 al 106 

IX 60, 61. 84, 86, 88. 90, 91, 92 

IX 70, 83, del" 93 al 116, 11, 119, 202, 203 
204 

IX del 140 al 149 

IX 85, 87, del 121 al 139, del 150 al 157. 

197, 198, 199, 207 

IX del 168 al 171, 181, del 190 al 195, 205 

IX 117, del 158 al 167, 177, 178, 179, 180 

IX 66, 67, 172, del 182 al 189 

IX 40, 51, 62, 63, 64, 65, del 72 al 79, 120, 
del 173, al 176 

IX 19, 20, 21, 56, 57, 58, 59 

IX 25, 38, 39, 41. 42, del 44 al 50, 52, 53, 
54, 55, 80, 81, 82 

IX del 1 al 13, 24, del 33 al 37 
X 24. 27 

20 LA SAGRADA FAMÍLIA- SANT PAU 
MARINA 

21 GRACIA 

IV Del 1 al 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, del 16 al 
20, del 23 al 26, 31. 32 

VIII 44, 50, 51, 52, del 57 al 63 
X Del 1 al 14 
XII Del 1 al 47, 56, 57, 58, 59, 77, 83 

VIII 1, 2, 3, del 5 al 24, 26, 30, 31. 32. 35, 36. 
37, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 53. 
54, 55, 56, del 67 al 72, 75, del 77 al 82 
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TAULA 1. (Continuado) 

N.° Nom del Barrí 

22 L'ESQUERRA DE L'EIXAMPLE 

23 LES CORTS 

24 SANTS 
HOSTAFRANCS - LA BORDETA 

25 MONTJUÍC - ZONA FRANCA 

26 EL POBLÉ SEC 

27 SANT ANTONI 

28 DISTRICTE V 

29 LA BARCELONA VELLA 
EL B. GÓTIC - SANT PERE 
B. DE LA RIBERA 

30 LA DRETA DE L'EIXAMPLE 

31 LA BARCELONETA 

32 EL POBLÉ NOU 

33 BESOS-LA PAU - EL MARESME 

34 LA VERNEDA 

SANT MARTÍ DE PROVENQALS 

35 EL CLOT 

Dte. Seccions Censáis 

VI Del 9 al 17, del 19 al 28, 30, 33, 34, del 
36 al 61 

XI 2, 3. 4, 6, 7, 9, del 12 al 23, del 26 al 36, 
58 

Vil 22, del 27 al 31, del 43 al 47, 49, 50, 51, 
XI Del 37 al 45, 52, 53, 54, 57 

Vil De! 1 al 21, del 23 al 26, del 32 a! 42 
48, del 52 al 78 

II 3, 25, 26, del 60 al 81 

II 1, 2, del 4 al 17, 20, 21, 22, 23, 24, 40, 
44, del 51 al 59 

II 18, 19, del 27 al 39, 41, 42, 43, del 45 
al 50 

VI 1, 2, 3, 4, 5, 6 

V Del 1 al 54 (tot el districte) 

I Del 20 al 52 
IV 41, 42, del 44 al 47, del 50 al 64 

IV 6, 8, 10, 15, 21, 22, 27, 28, 29, 30, del 
33 al 40, 43, 48. 49 

VI 7, 8, 18, 29, 31, 32, 35 
VIII 4, 64, 66, 73 
XI 1, 5 

I Del 1 al 17 

I 18, 19 
X Del 15 al 23, del 30 al 42, del 45 al 51 

53, 60, 63, 66, 67, del 69 al 73, 86, 87 

X 56, 57, 62, 64, 65, 68, del 74 al 85, 88, 
91, 95. 96 

IX 22, 23, del 26 al 32, 43, 68, 69, 71, 196, 
200, 201, 206 

X 52, 54, 55. 58. 59, 61, 90, 92, 93, 94, 97 

IX 14, 15, 16, 17, 18 
X 25, 26. 28, 29, 43, 44 



TAULA 2. Resultats per distrlcte. Eleccions legislatíves juny 19 

Districtes p ^ UCD PSUC PDC EC UCDCC 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
Vil 

VIII 
IX 
X 

XI 
XII 

19.2 
22,9 
11,1 
14.3 
19,0 
15,1 
23,8 
18,8 
27,6 
29,4 
13.2 
23.1 

12,1 
13,4 
15,8 
15,3 
12,8 
16,4 
13,5 
13,9 
13.7 
13.7 
17,1 
12,9 

12,9 
11,9 
4.7 

17,2 
11,5 
6.6 

13.1 
9.2 

16,4 
15.5 
6,3 

11,6 

9,6 
10.6 
16,0 
14,0 
7.7 

15.8 
11,6 
15,4 
6,7 
9,2 

16,1 
10,4 

5.3 
5,4 
2,0 
4,1 
6,0 
4,3 
6,4 
4.7 
4.6 
5.5 
3,0 
3.8 

3,8 
3,4 

10,8 
8.1 
2,6 
6,2 
3.0 
5,5 
1.8 
2,1 
8.6 
2,9 

TOTAL BARCELONA 21,5 14,1 11,5 11.2 4.5 4.3 

. Barcelona-Ciutat (°/o sobre electors) 

AP PSPC L , ' 9 a CUPS FUT A N " DSCC ASD CTB FE- RSC Prover. 
C. 18 j Aut. 

2,8 
2.2 
8,8 
5,6 
1,7 
5,6 
2,2 
3,5 
1.3 
1,5 
2,3 
1,9 

3,2 

1,4 
0,3 
0,3 
0,4 
0,5 
0,4 
0,3 
0,5 
1,6 
1,5 
1,8 
1,6 

1,6 

0,6 
0,3 
0,3 
0,4 
0,5 
0,4 
0,3 
0.5 
0.4 
0,5 
0,4 
0,5 

0,4 

0,4 
0,3 
0,6 
0,5 
0,3 
0,5 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,5 
0,3 

0,3 

0,3 
0,3 
0,1 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,6 
0,3 
0,1 
0,3 

0,3 

0,3 
0,2 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,2 
0,3 
0,3 
0,4 
0,3 
0,3 

0,3 

0,3 
0,2 
0,2 
0.3 
0.3 
0.3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
0,3 
0,2 

0,3 

0,4 
0.4 
0.1 
0,1 
0,3 
0,1 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,1 
0,2 

0,2 

0,3 
0,2 
0,0 
0,2 
0,3 
0,1 
0.1 
0.2 
0,3 
0,3 
0,1 
0,3 

0,2 

0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0.2 

0,2 

0,2 
0,3 
0,1 
0,1 
0,3 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 

0,2 

0,1 
0.1 
0.0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0.1 
0,1 
0,0 
0,0 

0,0 



TAULA 3. Resultats per barris. Eleccions legislatives. Juny 1977. Barcelona Ciutat (% sobre electors) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 

Vallvidrera 
Sarria 
St. Gervasi - Putxet 
Salut-Coll-Vallcarca 
Valí Hebrón 
Horta 
Carmel 
Guinardó-Can Baró 
Vilapiscina 
Sta. Eulalia - Turó - Barcinova 
Guineueta - Canyelles 
Verdum - Prosperitat 
Ciutat Meridiana 
Trinitat Nova i Vella 
B. Pastor-Baró Viver 
St. Andreu 
La Sagrera 
«Vivendes» Congrés 
Camp de TArpa 
Sagda. Familia-S. Pau - Marina 
Gracia 
Esquerra Eixample 
Les Corts 
Sants - Hostafr. - Bordeta 
Montjui'c-Zona Franca 
Poblé Sec 
S t Antón i 
Districte V 
B. Vella-B. Gótic-S. Pere Ribera 
Dreta Eixample 
Barceloneta 
Poblé Nou 
Besos - La Pau - Maresme 
Verneda-St. Martí Provengáis 
El Clot 

BARCELONA 

Electors 

2.916 
54.993 
60.702 
43.141 
14.246 
17.272 
37.565 
46.248 
13.466 
42.201 
9.845 

41.983 
12.110 
15.449 
12.326 
29.285 
11.732 
25.638 
25.340 

137.721 
69.994 
88.535 
38.035 
72.955 
28.496 
33.416 
33.846 
51.409 
51.168 
37.074 
17.405 
48.589 
24.795 
32.919 
17.009 

1.299.824 

Partici. 

54,8 
73,9 
74,0 
72,2 
74,9 
72,4 
70,5 
70,5 
78,2 
76,6 
82,6 
78,1 
66,3 
72,6 
78,4 
78,6 
78,7 
79,9 
79,6 
74,5 
76,6 
75,6 
78,4 
78,3 
71,3 
76,6 
76,7 
67,0 
70,0 
72,9 
75,7 
80,3 
84,7 
78,7 
80,3 

75,3 

PSC-PSOE 

16,6 
10,5 
10,8 
22,3 
26,8 
24,7 
29,4 
21,9 
26,9 
29,6 
31,5 
28,3 
25,4 
24,0 
32,6 
25,6 
25,2 
26,4 
23,9 
19,4 
17,4 
14,7 
19,8 
24,0 
28,6 
21,1 
18,6 
19,0 
17,7 
9,5 

23,3 
26,7 
35,5 
30,4 
28,1 

21,5 

UCD 

8,2 
17,1 
15,6 
12,9 
16,4 
11,9 
10,6 
12,3 
17,9 
15,3 
15,7 
11,5 
7,0 

10,9 
9,6 

13,4 
13,5 
16,8 
14,5 
14,9 
14,1 
16,6 
16,1 
13,0 
11,5 
12Í9 
15,9 
12,8 
13,4 
16,8 
9,7 

12,9 
13,4 
15,1 
13,8 

14,1 

PSUC 

9,4 
4,3 
4,6 

10,7 
12,8 
14,4 
16,4 
11,6 
11,5 
13,9 
19,5 
23,7-
22,4 
23,8 
21,8 
12,9 
13.3 
12,1 
11,3 
8,7 
8,5 
6,7 

10,5 
13,2 
14,2 
13,9 
7.1 

11.5 
10,2 
4,2 

19,0 
15,6 
20,0 
15,0 
12.0 

11.5 

Pacte 

7,0 
14,9 
16,9 
12,1 
6,1 
7,8 
4,3 

11,1 
8,5 
6,0 
4,2 
3,0 
1,4 
2,0 
2,7 

10,5 
10,6 
9,6 

13,4 
14,8 
16,7 
16,3 
14,2 
11,2 
4,8 

10,7 
16,6 
7,7 

10,1 
15,1 
8,1 

10,1 
3,1 
5,7 

11.6 

11,2 

Esq. Cat. 

2,9 
1,8 
1,9 
3,2 
3,5 
4,5 
2,2 
4,1 
4,5 
4,0 
4,0 
3,9 
3,2 
4,0 
6,4 
6,2 
4,2 
4,6 
6,7 
4,5 
5,6 
4,0 
3,8 
7,0 
3,7 
7,3 
4,8 
5,9 
5,4 
2,4 
6,3 
6,2 
3,7 
3,6 
5,7 

4,5 

UCDCC 

3,5 
11,2 
11,1 
3,5 
2,1 
2,7 
1,3 
3,0 
2,1 
1,4 
1,6 
0,8 
0,4 
0,6 
1,0 
3,1 
2.2 
3,0 
3,0 
4,6 
6,2 
6,7 
5,2 
2,9 
1,9 
3,0 
5,3 
2,6 
4,5 

11,9 
1,7 
2,2 
1,0 
1,7 
2,7 

4,3 

AP 

1,7 
10,1 
8,7 
2,8 
2,3 
1,3 
0,7 
1,7 
1,6 
1,2 
1,3 
0,6 
0,8 
1,2 
0,8 
1,5 
1,7 
1,9 
1,8 
3,1 
3,5 
5,7 
4,0 
2,0 
1,2 
1,7 
4,0 
1,7 
3,0 
8,9 
1,5 
1,4 
1,4 
1,5 
1,5 

3,2 

PSPC 

1,4 
1,5 
1,5 
1,5 
1,7 
1.6 
1,3 
1.6 
2,0 
1,7 
1,1 
1,3 
0,8 
1,2 
0,8 
1.5 
2,3 
2,1 
1$ 
1,7 
1,3 
1,9 
2,0 
1,6 
1,6 
1.8 
1.6 
1.3 
1,3 
1,0 
1,5 
1,4 
1,1 
1.8 
2.0 

1.6 

En negreta els partits guanyadors a cada barri. 

/ 



TAULA *3. (Continuacíó) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
23. 
21. 
22. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 

Vallvidrera 
Sarria 
St. Gervasi - Putxet 
Salut-Coll - Vallcarca 
Valí Hebró 
Horta 
Carmel 
Guinardó-Can Baró 
Vilapiscina 
Sta. Eulalia-Turó-Barcinova 
Guineueta - Canyelles 
Verdum • Prosperitat 
Ciutat Meridiana 
Trinitat Nova i Vella 
B. Pastor-Baró Viver 
St. Andreu 
La Sagrera 
«Vivendes» Congrés 
Camp de I'Arpa 
Sagda. Familia -S. Pau-Marina 
Les Corts 
Gracia 
Esquerra Eixample 
Sants • Hostafr. - Bordeta 
Montjuíc - Zona Franca 
Poblé Sec 
St. Antón i 
Districte V 
B. Vella-B. Gótic-S. Pere Ribera 
Dreta Eixample 
Barceloneta 
Poblé Nou 
Besos - La Pau - Maresme 
Verneda-St. Martí Provengáis 
El Clot 

BARCELONA 

CUPS 

0,3 
0,3 
0,3 
0t5 
0,4 
0,4 
0,7 
0,5 
0.5 
0,3 
0,4 
0,4 
0,2 
0,3 
0,2 
0,4 
0,5 
0,4 
0,5 
0,4 
0,6 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,4 
0,3 
0,5 
0,5 
0,3 
0,5 
0,4 
0,9 
0,3 
0,5 

0,41 

Lliga 

0,3 
0,6 
0,6 
0,3 
0,1 
0,4 
0,2 
0,3 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,3 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,4 
0,3 
0,4 
0,7 
0,3 
0,3 
0,1 
0,1 
0,3 

0,3 

FUT 

0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,3 
0,5 
0.2 
0,3 
0.3 
0,7 
1,1 
1,7 
1,4 

' 0,2 
0,3 
0,2 
0,4 
0,4 
0,2 
0,2 
0.1 
0,2 
0,2 
0,6 
0,2 
0,2 
0,3 
0,4 
0,1 
0,2 
0,3 
0,3 
0,5 
0,2 

0,3 

A.N.18-J. 

0,1 
0,4 
0,4 
0,2 
0,4 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,4 
0,2 
0,1 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
0,3 
0,4 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
0,4 
0,3 
0,4 
0,2 
0,3 
0,9 
0,4 
0,2 

0,3 

DSCC 

0.5 
0.2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0.3 
0,1 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0.2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,5 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 

0,3 

ASD 

1,0 
0.1 
0,1 
0.2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
0.2 
0,2 
0.4 
0.2 
0,3 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0.1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,8 
0,1 
0,3 
0.3 
0,1 
0,5 
0,3 
0,2 
0,6 
0,2 

0,2 

CTB 

0,1 
0.1 
0,0 
0,3 
0,5 
0,1 
0\4 
0,4 
0,1 
0,3 
0,4 
0,3 
0,6 
0,4 
0,2 
0,3 
0,1 
0,2 
0,2 
0.1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,3 
0,4 
0.0 
0,2 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 

0,2 

F.E. Aut. 

0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,4 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,3 
0,2 
0,4 
0,3 
0,2 

0,2 

RSC 

0,3 
0.1 
0,1 
0.1 
0.1 
0,3 
0,2 
0,1 
0.2 
0.2 
0.1 
0,2 
0.3 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0.2 
0,1 
0.2 
0,2 
0,3 
0,5 
0,1 
0,3 
0.2 
0,1 
0.3 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 

0.2 

Prover. 

0.1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.1 
0.1 
0.1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0.1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 

0,0 

FONT: «Eleccions legislatives 15 juny 1977. Congrés. Barcelona-Municipi». Equip de Sociología Electoral. Edítat peí Consorci 
d'lnformació i Documentado de Catalunya. 
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6.1 Les enquestes d'opinió i els resultats electorals a Catalunya 

6.2 Sociología deis candidats al Congrés deis partits polítics 
amb representació parlamentaria 
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1 LES ENQUESTES D'OPINIÓ I ELS RESULTATS ELECTORALS 
A CATALUNYA 

Un deis aspectes mes controvertits de les passades legislatives fou l'aparició 
d'enquestes d'opinió sobre les opcions polítiques deis electors, fossin o no 
publicades. 

Un fet quasi rutinari ais paisos de l'Europa occidental, no solament amb 
motiu de les consultes electorals, sino d'una manera periódica per tal de co-
néixer l'evolució de l'opinió pública, es convertí al nostre país en un feno-
men nou. Com hem dit aquí, es tractava de saber quines serien les opcions 
polítiques que tindrien mes forca després de quaranta anys de manca de 
consultes electorals. 

No obstant el rebombori, feia ja uns dos anys —sobretot després de la 
mort de Franco— que s'havien realitzat primer, i havien aparegut a la premsa 
després, amb mes o menys immediatesa, una serie d'enquestes referents a 
determináis moments polítics (el referéndum de la reforma política, la gestió 
del President Suárez, la legalització del PCE-PSUC) i sobretot, entorn de la 
pdpularitat deis líders del franquisme i, en algún cas, deis de l'oposició mode
rada. També van aparéixer enquestes sobre el grau d'adhesió ais grans cor-
rents polítics (democristiá, socialista, comunista, conservador, socialdemó-
crata...), pero sense referir-se a partits polítics concrets. 

Aquest últim tema, el de mes interés després de l'aprovació d'una llei de 
Reforma Política que implicava la celebració d'eleccions, determina que lTns-
titut de rOpinió Pública (IOP), depenent de la Presidencia del Govern, proce-
dís a realitzar diferents enquestes que van ser publicades posteriorment a la 
Revista de l'Institut. És interessant la comparació deis resultáis de tres en
questes realitzades el juliol de 1976 i el febrer de 1977 publicades ais n.° 46 
i 48 de la revista: 

TENDENCIA POLÍTICA 
Movimiento 
conservadores 
reformistas 
democristianos 
socialdemócratas 
socialistas 
comunistas 
otros 
NS/NC 

JULIOL 76 
3 
4 
4 

11 
8 
8 
1 
1 

60 

FEBRER 77 
4,1 
5,9 

X 

15,6 
17,4 
18,4 
4,3 
5,5 

22,7 

FEBRER 77 
3,2 
4,2 

17,1 
15,5 
15,1 
1.8 

•0,7 
36,7 
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La comparado mateixa deis resultats ens obliga a prendre amb precaució 
aqüestes enquestes. Cal, a mes, teñir en compte que la segona i la tercera van 
ser realitzades els mateixos dies per dues empreses diferents. 

A mes a mes de les contradiccions que s'hi troben, cal teñir en compte 
també les circumstáncies polítiques del moment: situació política de transi
d o , manca de partits polítics legalitzats, predomini deis «homes del siste
ma» 1 i marginació de les opcions polítiques distintes de les oficiáis ais mit-
jans de comunicació. En unes altres enquestes és possible apreciar d'altres 
defectes: ús de mostres no sempre representatives2 , preguntes molt ambi-
gües 3. 

1.1. Les condicions científiques d'una enquesta 

És prou conegut que les enquestes d'opinió son una técnica d'investigado i 
que com a tal han d'aplegar una serie de requisits perqué puguem parlar-ne 
com d'un instrument científic i no solament com d'una técnica de propagan
da política, com veurem mes endavant. 

La rao per la qual s'han d'exigir requisits parteix de l'evidéncia que en 
una enquesta hom intenta treure conclusions generáis a part ir de la consulta 
a un nombre reduit de persones —la «mostra» ha de ser suficient i represen
tativa 4, 

Els criteris per a escollir aquesta mostra son básicament de dos tipus: 
la selecció per quotes o per l'atzar, sistemes distints cadascun deis cuals 
presenta avantages i inconvenients 5. La representativitat de la mostra depén 
de les seves dimensions, per mitjá d'un cálcul matemátic que expressa sem
pre un marge d'osciHació determinat, motiu peí qual científicament mai no 
es pot afirmar, per exemple, que un determinat partit obtindrá un per-
centatge X de vots, sino que aquest oscil-lará segons el grau de fiabilitat de 
la mostra. 

Un altre requisit molt important és la mateixa redacció de les preguntes, 
ja que segons siguin aqüestes, les respostes poden variar substancialment, 
com revelen molts estudis ja realitzats6 . 

Ara be, les enquestes d'opinió teñen també una significació com a propa
ganda política en el sentit que poden condicionar Tactitud de l'electorat. 
Per una banda, es pot produir un decantament de l'electorat indecís cap a les 
opcions guanyadores segons les enquestes —efecte «bandwaggon—», pero 

1. Enquesta a Cambio 16 (12-VII-76): a la pregunta sobre possibles presidents 
de govern, tots els noms son del sistema excepte Ruíz-Giménez. 

2. A la mateixa enquesta esmentada a la nota 1 es diu que el total de la mos
tra compren 950 persones, sense mes precisions. A l'enquesta publicada a «La 
Vanguardia Española» (31-V-1975) es diu que el total d'entrevistats és de 1000 
i que l'enquesta va ser realitzada pels carrers de les sis principáis ciutats del país. 

3. A l'enquesta publicada a Opinión (9-X-76) es fan les següents preguntes: 
Entre las siguientes tendencias políticas: 

¿Cuál es, en su opinión, la más seria? 
¿Cuál es, en su opinión, la de más prestigio? 
¿Cuál es, en su opinión, la más popular? 

4. En aquesta part hem seguit l'article de J. Botella i J. Capo a «Taula de 
Canvi», n.° 8-9: «Els sondatges, per a qué?», que constitueix un assaig molt útil so
bre el tema. 

5. J. Botella i J. Capo: art. cit., pág. 154. 
6. J. Botella i J. Capo: art. cit., pág. 156 i quadre II. 
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també pot succeir que una part de l'electorat que té intenció de votar al parti t 
assenyalat com a guanyador, s'abstingui de fer-ho confiat en la victoria d'aquest 
—efecte «boomerang»—7. En tot cas, cal teñir en compte que els resultáis 
d'una enquesta sempre reflecteixen l'estat d'opinió en el moment de realit-
zar-se 8, motiu peí qual una possible diferencia amb els resultáis fináis pot 
ser deguda a un canvi d'opinió entre la data del sondeig i el dia de l'elecció 
produi'da pels darrers actes de la campanya electoral o per qualsevol esde-
veniment polític de carácter general. 

Els sondeigs d'opinió son utilizáis també pels partits polítics i els go-
verns per tal de decidir les seves estratégies polítiques i fins i tot per justifi
car decisions politiquea molt controvertides. 

Cal no oblidar que, a la majoria de les constitucions, el govern té la fa-
cultat de dissoldre les cambres i convocar eleccions anticipades: amb l'ajut 
deis sondeigs triará sempre el moment que li sigui mes favorable. 

En els darrers temps i a paisos propers al nostre s'han produit resultats 
eléctorals que no han coincidit amb les previsions deis sondeigs (Anglaterra, 
el 19709; Italia, el 1976; i Franca, el 197810) cosa que ha desacreditat les 
enquestes en alguns sectors d'opinió. En realitat, el que ha succeit és que no 
s'ha tingut en compte el que s'ha dit anteriorment referent ais marges d'error 
de tota enquesta i fins i tot no s'han complert els requisits que aqüestes 
exigeixen u , o no s'han tingut en compte els desplacaments d'opinió en el 
darrer moment. Tais consideracions ens inclinen a creure que els sondeigs 
d'opinió continúen essent válids —encara que teñen sempre un marge 
d'error—, i que és molt important que la publicació que se'n faci contingul 
els requisits t é c n i c s n necessaris perqué l'opinió pública comprengui fácil-
ment el que representen i alhora les sevs própis limitacions. 

1.2. Sondeigs eléctorals referents ais resultats de Catalunya 

La base d'aquest treball la constitueixen vuit enquestes publicades a diversos 
setmanaris i diaris entre el 8 de maig i el 14 de juny del 1977, i reproduídes 
ais quadres n.° 1 i 2. 

Dividirem el comentan en dos apartáis que agruparan els dos grans tipus 
de sondeigs —els referits a Catalunya i els de les quatre circumscripcions 
eléctorals catalanes—, on se n'especificaran les característiques i se'n comen
taran els resultats. 

A. Enquestes referides ais resultats del conjunt de Catalunya: 

Cinc d'aquestes (vegeu el quadre n.° 1) son d'ámbit estatal i l'extensió de la 
mostra se sitúa entre 1500 i 1700 persones consultades abans o tot just a 

7. F. Teer i J. D. Spence: «Political opinión polis» (1973), págs. 129-130. 
8. J. Stoetzel i A. Girard: «Les sondages d'opinion publique», PUF 1973. 
9. Per a aquest tema vegeu Teeer i Spence, op. cit., pág. 183-202. 
10. Per a aquest tema vegeu «Le Nouvel Observateur», Marc 78. 
11. A Spreafico: «Análisi del risultati elettorali del 76», publicat a «Quaderni 

deH'Osservatorio elettorale» (Firenze 1977), en el qual s'assenyala com a possible 
causa del fracás la «distorsió conscient o inconscient de la talla de la mostra». 

12. J. Botella i J. Capo: art. citat, pág. 160, en el qual fixen els següents re
quisits: dimensio de la mostra, criteri de la tria, dia de la consulta, redactat Üteral 
de les preguntes, resultat complet d'aquestes, marge d'error possible, persona o 
institució que encomana el sondeig, etc. 
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Vi QUADRE 1. Enquestes pre-electorals publicados a la premsa. Dadas relativos a Catalunya 

Diari 

Data 

Empresa 

Cambio-16 

8 maig 

Consulta 

A.N. 18-VIII 
A.P.-C.C. 
UCD 
PSC-PSOE 
PSP 
PSUC 
UCDCC 
PDC 
EC 
CUPS 
FUT 
LLIGA 
NS/NC 

1 
1 
1 

15 
4 

14 
7 
3 

1 

53 

PARTICIPAC1Ó 

Sí 

NO 

62 

10 

NS/NC 
AMBIT 
MOSTRA 
MOSTRA-CAT. 
ERROR 
Data enquesta 
OBSERVACIONS 

28 
ESTATAL 

1.539 
248 

± 4 % 

% Votants 

El País 

10 maig 

Sofemasa 

D. Barcelona 
Noticiero 

14 maig 

Consulta 

El País 

26 maig 

Sofemasa 

La Vanguardia 
Diario 16 

9 juny 

Metra-Seis 

15.9 
12,8 

2 
12 
14 
6 
9 
2 

32 

2 

21 

0,4 
7.2 

21,3 
12,9 
2,8 
4,8 
5,6 

35,4 

5.5 
19,9 
16,0 
3,9 

18,2 
9,9 

19,3 

3,8 

eliminades 

85,1 E 
S 

4,5 T 
A 

10.4 T 
ESTATAL 

1.595 

-+- 2 % 
4-5 Maig 
les dades es 
refereixen a 
Catalunya-Ba-
lears. 
Només dona 
dos partits 
majoritaris 

75 

8 

17 
ESTATAL 

1.506 

± 3 % 
1 Maig 
El 32 % 
apareix 
com a «otros» 
El 2 % apa
reix com a 
extrema/es
querra 
% Votants 

ESTATAL 
1.638 

316 
± 2,5 % 

18-19 Maig 
les dades 
es refereixen 
a Catalunya-
Balears 
Otros: 4,8 
% Votants 

74 

26 

_ 

ESTATAL 
1.700 

— 

28 Maig-1 Juny 
% sobre vot. 

Resultats 
15-VI 

% Votants 

3,5 
16,8 
28,4 

1,2 
18.2 
5,6 

16,8 

4.5 
1,3 

79,3 

20,7 



l'inici de la campanya electoral. Com que no existeix una mostra prou re
presentativa per a Catalunya, els resultáis referits al nostre país han de ser 
objecte d'una primera relativització en funció de la grandária de la mostra; 
ultra aixó, només a dues delles consta el nombre d'entrevistes peí que fa 
a Catalunya. 

També a dues d'elles s'han agrupat els resultats de Catalunya i Balears 
—realitats polítiques i partits en presencia molt diferents—, per la qual 
cosa les dades que presenta encara teñen un valor molt mes discutible. Un 
altre factor de distorsió deis resultats, el constitueix el fet que a tres de 
les enquestes no figuren els partits d'ámbit exclusivament cátala i sense cap 
lligam amb d'altres d'ámbit estatal (el Pacte Democrátic i l 'Esquerra de Ca
talunya). Per aixó els resultats d'aquestes dues forces figuren a l'apartat de 
«otros», juntament amb la resta de partits concurrents a les eleccions. Per 
últim, a una enquesta el percentatge d'enquestats que encara no han decidit 
quin partit votarien s'ha eliminat del resultat final. 

Un cop vistes les característiques i limitacions d'aquest primer grup, pas-
sem a comentar els trets principáis deis resultats de les enquestes: 

1. Sobre la participació a les eleccions, el percentatge de la primera a cinc set-
manes de les eleccions, és el mes baix (62 %). Els de les altres augmenten 
a mesura que s'acosta la data de votació i arriben a un percentatge bas-
tant aproximat a l'obtingut el 15 de juny. 

2. Sobre las persones que pensen votar pero que no han decidit encara la seva 
opció política («no sabe, no contesta), el percentatge inicial és molt alt 
(53 %) i va disminuint lleugerament (35,4 %). Sembla, dones, apuntar que 
molts electors van decidir la seva opció els darrers dies de la campanya 
que no van ser objecte d'enquesta. Alguns mitjans d'informació van ma
nifestar que la darrera intervenció deis «líders» polítics a la TV va incli
nar els indecisos, pero aquesta afirmació sois podría ser comprovada per 
mitjá d'una enquesta postelectoral. 

Cal destacar finalment, que el percentatge d'indecisos fou sempre mes 
elevat que els de qualsevol opció política, per la qual cosa cal relativitzar 
al máxim els percentatges atribuits a cada una d'aquestes opcíons. 

3. Sobre els percentatges atribuits a les principáis forces polítiques cal des
tacar: 

a) El percentatge del PSUC sofreix variacions i el de la darrera enquesta 
coincídeix amb el resultat obtingut el 15 de juny. 

b) Peí que fa al PSC-PSOE, les previsions osciHaven entre el 13 i el 16 %, 
i varen ser molt inferiors ais resultats obtinguts el 15 de juny. 

c) Les previsions per a la UCD teñen una oscillació de nou punts (sense 
comptar la primera enquesta13) i amb alternances difícilment expli
cables. 

d) El Pacte Democrátic, com ja hem dit abans, només és esmentat en una 
enquesta a una setmana de les eleccions i el seu percentatge és lleu
gerament superior al que obtingué el 15 de juny. 

e) Peí que fa ais partits menors, les previsions de les diferents enquestes 
son encara menys precises que les referents ais partits majoritarís. 

13. A la data de publicació d'aquesta enquesta, encara no era segur que la UCD 
es presentes a Catalunya. 
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QUADRE 2. Enquestes pre-electorals publicades a la premsa 

Diari 
Data 
Empresa 

AN-18 VIII 
AP-CC 
UCD 
PSC-PSOE 
PSP 
PSUC 
UCDCC 
PDC 
EC 
CUPS/C.T. 
FUT 
LLIGA 
N.S./N.C. 

PARTICIPACIÓ 

Sí 
NO 
NS/NC 

AMBIT 
MOSTRA 
MOSTRA CIRC. 
ERROR 
Data 
OBSERVACIONS 

Cuadernos 
28-V 

G.E.E.S. 

1,6 
7,4 

14,5 
16,6 

^ ^ — 

13,7 
12,4 
21,4 
4.2 

3,8 

ESTATAL 
^ ^ ~ 

^ _ _ * 

^ ^ ~ 

^ ^ — 

DADES RELATIVES A BARCELONA 

El País 
12-VI 

Sofemasa 

4,2 
10,9 
19,1 
1.5 

15.8 
1.3 

15,8 
— 

— 

— 

— 

40,5 

90,2 
7.0 
2.8 

ESTATAL 
15.875 

-+- 5% 
6-8 Juny 

— El 

Cuadernos 
14-VI 

G.E.E.S. 

1.1 
7,0 
. 

19,3 
— 

13,5 
14,1 

_ _ 

2,2 

^ ^ ^ ^ 

«centre» obté 
42,8 % 

Resultats 
15-VI 

% votants 

0,3 
3,1 

15,0 
30.4 

1.5 
19.7 
5,3 

15,4 
4.5 
0,4 

0,5 
1 ' ' 

79,3 
20,7 

— 

DADES RELATIVES A TARRAGONA 

Cuadernos 
28-V 

G.E.E.S. 

1,8 
16,0 
16,7 
13,8 

— 

10,8 
13,0 
14,3 
4,0 
— 

— 

2.8 
L L - L 

- El País 
12-VI 

Sofemasa 

2,9 
15,3 
17.8 

12,7 
4,0 

16,0 

1,8 

57,8 

90,2 
5,9 
3,9 

• 

Cuadernos 
14-VI 

G.E.E.S. 

1,0 
12,5 

15,0 

14.5 
18.5 

_ 

2.0 

— 

* 

El «centre» obté 
36,5 % 

Resultats 
1 

15-Vl 
% votants 

5,9 
26,8 
23,2 

— 

16,0 
5,5 

14,4 
4,2 
0.4 

— — 

77.5 
22,5 

1 



QUADRE 2. Enquestes pre-electorals publicades a la premsa (Continuado) 

DADES RELATIVES A LLEIDA 

Diari Cuadernos El País Cuadernos Resultáis 
Data 28-V 12-VI 14-VI 15-VI 
Empresa G.E.E.S. Sofemasa G.E.E.S. % votants 

AN-18 VIII 1,4 — 0,8 — 
AP-CC 10,7 1,7 10,0 5,3 
UCD 18,1 13,3 — 23,9 
PSC-PSOE 13,0 17,4 14,2 14,7 
PSP — — — — 
PSUC 8,6 13,7 12,3 12,0 
UCDCC 14,0 1,7 14.5 9,7 
PDC 19,4 8.7 — 24,1 
EC 7,0 11,1 — 7,4 
CUPS/C.T. — — 1,5 0,7 
FUT _ _ _ _ _ 
LLIGA 2,6 ~ — — 
N.S./N.C. — 36,4 — . — 

PARTICIPACIÓ 

Sí 81,5 73,4 
NO 6,7 26,6 
NS/NC 11,8 — 

AMBIT 
MOSTRA 
MOSTRA CIRC. 
ERROR 
Data 
OBSERVACIONS El «Centre» obté 

46,5% 

DADES RELATIVES A GIRONA 

Cuadernos El País Cuadernos Resultáis 
28-V 12-VI 14-VI 15-VI 

G.E.E.S. Sofemasa G.E.E.S. % Votants 

0,7 .— • — — 
5,8 5,6 6,7 3,1 

15.0 20,8 — ' 18,0 
16,5 19,0 23,0 24,2 
— 6,7 — 0,6 

11,3 11,2 13,0 9,9 
12,2 2,6 11.7 5,3 
24.1 14,1 — 26,8 
5.3 — — 2,4 
— — 9,0 — 
— — 0,5 
5,5 1,7 — 4,3 

89,7 81,5 
2,3 18,5 
8,0 — 

r 

\ 

El «Centre» obté 
44,3% 



B. Enquestes referides ais resultáis de les circumscripcions: 

Les tres enquestes (vegeu el quadre n.° 2) son també d'ámbit estatal, pero 
els resultats es refereixen a cada circumscripció electoral (províncies). La 
mostra d'una d'elles sembla de prou amplitud representativa (15.875 enques-
tats a tot el país) malgrat que no especifiqui el nombre d'enquestes a cada 
circumscripció electoral; de les altres dues no publica l'extensió de la mos
tra, ni la data de realització, ni el percentatge d'entrevistats que encara no 
han decidit quin partit votar. Finalment, a la darrera d'aquestes dues s'agru-
pen, amb el títol de «centre», els percentatges corresponents ais diferents par-
títs que l'integren a Catalunya. 

Peí que fa ais resultats, els trets mes significatius son els següents: 

1. Tocant a la participació —només esmentada en l'enquesta de Sofemasa—, 
les previsions son lleugerament superiors a la participació real. La de Gi-
rona fou la circumscripció que mes es va acostar a la previsió. 

2. La relació amb els resultats de la circumscripció de Barcelona, les enques
tes segueixen la tónica de les anteriors: infravaloració de l'esquerra —so-
cialistes i comunistes, aquests darrers en menor grau—, i sobrevaloració 
de l'AP i la UCD. La primera enquesta s'aproxima ais resultat de la UCD, 
mentre que la segona la infravalora lleugerament, i a la tercera els resul
tats apareixen sota la denominació genérica de «centre». El PDC és sobre-
valorat a la primera enquesta, mentre que a la segona les previsions s'acos-
ten ais resultats reals. 

3. A la circumscripció de Girona també son sobrevalorats l'AP i la UCDCC, jun-
tament amb el PSUC (és Túnica circumscripció on el sobrevaloren). Els 
socialistes son infravaloráis, així com el PDC, mentre que la UCD s'apro
xima ais resultats obtinguts. 

4. A la circumscripció de Lleida, l'AP i la UCDCC son també sobrevalorats, 
el Pacte i la UCD son infravalorats, mentre que els socialistes i els 
comunistes obtenen uns percentatges bastant aproximáis. 

5. Finalment, a la circumscripció de Tarragona, les previsions son bastant 
aproximades peí que fa ais comunistes i al PDC; l'AP i la UCDCC segueixen 
essen sobrevalorades, i en canvi son infravalorats els socialistes i la UCD. 

Podríem concloure aquesta part dient que hi ha dues forces polítiques 
que son sempre sobrevalorades: l'AP i la UCDCC (encara que a la enquesta de 
Sofemasa els seus resultats son sempre molt inferiors al de les altres dues, i 
per tant mes aproximáis ais obtinguts per aqüestes coalicions el 15 de juny). 
Els socialistes son sempre infravalorats i també els comunistes, pero en me
nor grau. Les previsions referents al PDC i la UCD ón les mes oscillants i 
per tant les que sofreixen mes variacions. 

1.3. Conclusions fináis 

De tot el que s'ha dit fins ara, en treiem les següents conclusions: 

a) Peí que fa ais resultats de les enquestes, cal dir que el que millor reflec-
teixen és el progressiu augment d'interés de l'electorat per les eleccions, 
que apareix en els índexs de participació i en la disminució deis inde
cisos 14. 
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b) Tocant a les previsions deis resultáis deis diferents partits, les aproxi-
macions son escasses i molt contradictóries entre elles máteixes. No obs-
tant aixó, es pot dir a nivell general que els partits mes sobrevalorats 
sonéis que se sitúen mes a la dreta —FAP i la UCD-CG—, mentre que els 
mes infravaloráis son els dos partits d'esquerra —el PSC-PSOE i el PSUC— 
si bé aquest darrer en menor grau. És de notar l'oblit del PDC en algunes 
de les enquestes analitzades, fet inexplicable en unes enquestes que vulguin 
reflectir la realitat política catalana. 

c) Per a consolidar la fiabilitat en el resultat de les futures enquestes elec-
torals, cadrá veure si es teñen en compte els requisits fixats i, sobretot, el 
diferent sistema de partits existent a Catalunya respecte al conjunt de 
l'Estat espanyol. 

J 

2. SOCIOLOGÍA DELS CANDIDATS AL CONGRÉS DELS PARTITS POLITICS 
AMB REPRESENTACIÓ PARLAMENTARIA 

Pretenem, amb aquesta nota, dibuixar algunes línies del perfil sociológic deis 
candidats al Congrés presentats pels partits polítics que van obtenir repre
sentado parlamentaria a Catalunya. Sense pretensió de derivar-ne conclu-
sions excessives, sembla important descriure aquest perfil en un moment 
—les primeres eleccions després de la dictadura— en el qual es produeix una 
renovació del personal polític i, en principi, un nou sistema de reclutament 
del citat personal15. Constatar algunes variables i la seva freqüéncia —el 
sexe, l'edat, el lloc de naixement i la professió— pot ser útil mes endavant 
en contrastar-Íes amb les eleccions successives, quan s'hagi «sedimentat» 
aquesta nova aportació humana a l'activitat política i, mes éspecíficament, 
parlamentaria. Hem assenyalat també les diferencies que es produeixen en
tre l'univers deis candidats i Tunivers deis elegits. La diferencia o la simili
tud de característiques por ser derivada d'un fet polític important basat en 
una normativa electoral concreta, és a dir, la decisió deis partits sobre la 
composició de les candidatures, que —com és sabut— son tancades i blo-
quejades. Aquest poder de decisió en mans deis partits influirá evidentment 
en el perfil deis elegits, car la inclusió i —especialment— l'ordre de presen-
tació deis candidats que cada partit decideix adoptar son condició determi-
nant per a Texpectativa d'elecció. 

2.1. Sexe 

Com podem veure al quadre n.° 1, d'un total de 329 candidats (47 per partit 
a les quatre circumscripcions catalanes) només es van presentar 40 dones 
(12,2 %) . Les llistes de partits que n'oferien una major presencia foren les 
del PSUC (19,2 %) i l 'Esquerra de Catalunya (17 %), mentre que els partits 
que menys dones van incorporar a les seves llistes foren la UCD (6,4 %) i el 
Pacte Democrátic (8,5 %) . 

14. M. Caciagli, «II 5 giugno in Spagna». Quaderni dell'os ser va torio eletto-
rale, n.° 3. Juliol 1978. 

15. Les dades utilitzades han estat subministrades pels mateixos partits i per 
la premsa, especialment, pels suplement monográfics publicáis al Diario de Bar
celona, els dies, 24, 29 i 31 de maig, i 5/9 i 11 de juny de 1977. 
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QUADRE 1. Sexe 

SEXE 

Homes 
Dones 

Total 

PSC-PSOE 

41 
6 

47 

% 

87.2 
12.8 

PSUC 

38 
9 

47 

% 

80,8 
19.2 

PDC 

43 
4 

47 

% 

91.5 
8.5 

UCD 

44 
3 

47 

% 

93,6 
6.4 

UCDCC 

42 
5 

47 

% 

89,4 
10.6 

39 
8 

47 

EC 

% 

83,0 
17.0 

42 
5 

47 

AP 

% 

89.4 
10,6 

TOTAL 

% 

289 87.8 
40 12,2 

329 

A nivell de circumscripció, Tarragona i Girona son les que compten 
amb un mes alt percentatge de dones a les candidatures (17,3 %), mentre que 
a Lleida i a Barcelona els percentatges son inferiors a la mitjana. 

Si ho comparem amb els diputats electes, les xifres baixen considerable-
ment, ja que solament tres dones van ser elegides (6,4 %) d'un total de 47 
diputats elegits. A nivell de partits, les tres diputades pertanyen, dues ais 
Socialistes de Catalunya (Barcelona i Girona) i una al PSUC (Barcelona). 

2.2. Edat 

De les xifres que figuren en el quadre n.° 2 destaquem: 

QUADRE 2. Edat 

EDAT 

21-35 
36-55 
+ 55 
No Consta 

Total 

PSC-PSOE 

15 
18 
10 
4 

47 

% 

31,9 
38,3 
21.3 

8,5 

PSUC 

21 
16 
10 

47 

% 

44.7 
34,0 
21.3 

PDC 

9 
32 
6 

47 

% 

19,1 
68,1 
12,8 

UCD 

7 
26 
8 
6 

47 

% 

14,9 
55.3 
17.0 
12,8 

UCDCC 

10 
30 
3 
4 

47 

% 

21,3 
63,9 

6.4 
8,5 

I 

23 
13 
9 
2 

47 

EC 

% 

48.9 
27.6 
19.1 
4,2 

3 
27 
11 
6 

47 

AP 

% 

6.4 
57,4 
23,4 
12.8 

TOTAL 

% 

88 26,7 
162 49,2 
57 17.3 
22 6,7 

329 

Peí que fa al conjunt de candidatures, quasi la meitat deis seus membres 
(49,2 %) teñen una edat compresa entre els 36 i els 55 anys, mentre que els 
candidats mes joves (21-35 anys) constitueixen gairebé la meitat d'aquest 
(26,7 %) , si bé la majoria teñen mes de 26 anys. Finalment, els candidats de mes 
de 55 anys representen el 17,3 %. La major part d'aquets grup no passa deis 65 
anys. 

Si prenem els percentatges a nivell de partits i de coalicions, veiem que 
les dades son molt diferents entre elles. Així, tenim uns partits amb un pes deis 
candidats «joves» molt superior a la mitjana: TEsquerra de Catalunya (48,9 %), 
i el PSUC (44,7 %); per contra n'hi ha uns altres amb un pes molt infe
rior: TAP (6,4 %) i la UCD (14,9 %) . 

Per altra banda, uns altres partits teñen un predomini de candidats de 
mitjana edat (36-55 anys): el Pacte Democrátic (68,1 %) i la UCDCC (63,9 %); 
una mica mes allunyats trobem la UCD (55,3 %) y TAP (57,4 %). 

Finalment, tenim uns altres partits que presenten candidats de mes edat 
en una proporció superior a la mitjana: l'AP (23,4 %) , PSUC (21,3 %) i els 
Socialistes de Catalunya (21„3 %). 

A diferencia del que hem vist respecte al sexe deis diputats electes, els 
percentatges de diputats electes segons Tedat no varíen massa respecte ais 
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candidats, ja que els percentatges son del 29,7 % per ais joves, 55,3 % per 
ais de mitja edat i 12,7 % per ais de mes edat. 

2.3. Lloc de naixement 

El quadre n.° 3 ens dona un resum peí que fa a cada partit i circumscripció. 

QUADRE 3. Lloc de naixement 

Barcelona-ciutat 
Resta circums. Barna. 
G i roña 
Lleida 
Tarragona 

Total Catalunya 

Andalusia 
Aragó 
Galicia 
D'altres regions 
Resta Espanya 
No Consta 

Total 

PSC-PSOE 

9 
10 
2 
4 
5 

30 

4 
1 

11 
16 

1 

47 

% 

19,1 

63,8 

34,0 
2,1 

• 

PSUC 

12 
10 
4 
5 
3 

34 

5 
2 
1 
5 

13 

47 

% 

25,6 

72,3 

27,6 

PDC 

20 
10 
6 
4 
5 

45 

2 

2 

47 

% 

42.5 

95,7 

4,2 

UCD 

15 
5 
1 
3 
6 

30 

7 

1 
4 

12 
5 

47 

% 

31,9 

63,8 

25,6 
10.6 

UCDCC 

15 
10 
5 
4 
5 

39 

8 

47 

% 

31,9 

83.0 

17,0 

EC 

17 
10 
2 
5 
3 

37 

3 
1 
1 
3 
8 
2 

47 

% 

36,1 

78,7 

17,0 
4,2 

19 
7 
1 
4 
5 

36 

1 

4 
5 
6 

47 

AP 

% 

40,4 

76,6 

10.6 
12.8 

TOTAL 

107 
62 
21 
29 
32 

251 

21 
5 
3 

27 
56 
22 

329 

% 

32.5 
18,8 
6,4 
8.8 
9,7 

76,3 

6,4 
1.5 
0.9 
8.2 

17.0 
6.7 

A nivell global, el 76,3 % del candidats son nascuts a Catalunya, 42,6 % 
deis quals son originaris de la ciutat de Barcelona. Els nascuts a la resta 
de la circumscripció de Barcelona son el 24,7 °/o, i a la resta de les circums-
cripcions, de Tarragona el 12,7 %, de Lleida el 11,5 %, i de Girona el 8,4 %. 

Els nascuts fora de Catalunya (17,0 %) provenen majoritáriament d'An-
dalusia (37,5%) i, a mes distancia, d'Aragó (8,9%) i de Galicia (5,3%); la 
resta pertanyen a les altres nacionalitats i regions de l'Estat. Peí que fa a la 
resta de candidats (6,7 %), no tenim dades sobre el lloc de naixement. 

Tocant ais partits, la candidatura amb un nombre major de nascuts a 
Catalunya la constituía el Pacte Democrátic (95,7 %) , seguida de la UCDCC 
(83,0 %) i a mes distancia, de l'Esquerra de Catalunya (78,7 %) i de l'Alianza 
Popular (76,6 %). Per sota de la mitjana de Catalunya trobem el PSUC (72,3 %), 
els Socialistes de Catalunya i la UCD (63,8 %). 

Per contra, el partits amb mes presencia de candidats no nascuts a Cata
lunya son els Socialistes de Catalunya (34,0 %), el PSUC (27,6 %) i la UCD 
(25,5 %); amb la mitjana de Catalunya trobem l'Esquerra de Catalunya 
(17,0%), i per sota d'aquesta l'AP (10,6%) i el Pacte Democrátic (4,2%). 
Cal fer esment que lá UCDCC té vuit candidats deis quals no tenim lloc de 
naixement, i l'AP, sis. 

Si comparem aquests percentatges amb els deis diputats electes, la pre
ponderancia deis nascuts a Catalunya disminueix lleugerament (2,3 %) i lógi-
cament augmenta la deis diputats nascuts fora (27,6 %). 

2.4. Professió 

El quadre n.° 4 ens mostra la distribució deis candidats per categories pro-
fessionals. Cal destacar: 
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QUADRE 4. Professions 

PROFESSIONS 

Propietaris i directius 
Professions liberáis 
Técnics grau mitjá 
Empleats 
Assalariats servéis 
Assalariats industria 
Estudiants 
Pagesos 
Funcibnaris 
Mestresses de casa 
D'altres 
No Consta 

Total 

PSC-PSOE 

3 
16 
2 
3 
1 

11 

3 
3 

— 

1 
4 

47 

% 

6,4 
34,1 
4,2 
6,4 
2,1 

23,4 
- — 

6,4 
6.4 
^ — 

2,1 
8,5 

PSUC 

^ ^ — 

16 
2 
5 

16 
1 
3 
1 

^ — 

3 

47 

% 

— 

34,1 
4,2 

10.6 

34.0 
2.1 
6.4 
2,1 

6,4 

PDC 

13 
24 
2 
1 

2 
1 
3 

— 

^ — 

1 

47 

% 

27,6 
51.1 
4,2 
2,1 

4,2 
2,1 
6.4 
— 

2,1 

UCD 

7 
20 
7 
2 

1 
— 

2 
2 
1 

5 

47 

% 

14.9 
42.5 
14,9 
4,2 

2.1 
^ — 

4.2 
4.2 
2,1 

10,6 

UCDCC 

19 
22 
— — 

^ — 

2 
^ ~ 

^ — 

2 
^ — 

1 
1 

47 

% 

40,4 
46.8 

4.2 

4.2 

2.1 
2,1 

I 

5 
14 
4 
4 

7 
2 
3 
1 

• ^ — 

2 
5 

47 

EC 

% 

10,6 
29,6 
8,4 
8.4 

14.9 
4.2 
6.4 
2.1 

4.2 
10.6 

18 
10 
2 

— 

1 
— 

2 
3 
3 

^ ^ 

8 

47 

AP 

% 

38,3 
21,3 
4,2 
— 

2,1 

4.2 
6,4 
6.4 

17.0 

TOTAL 

65 
122 
19 
15 
1 

40 
4 

16 
12 
4 
4 

27 

329 

% 

19.7 
37,0 
5.8 
4.6 
0,3 

12,2 
1.2 
4,9 
3,7 
1.2 
1.2 
8,2 

Peí que fa al conjunt de candidatures, el 37 % deis candidats son de pro
fessions liberáis; el grup de propietaris i directius ocupa el segon lloc amb el 
19,7 %. El tercer grup és el deis assalariats (empleats i assalariats deis servéis 
i de la industria) amb el 17,1 %. Menys nombrós és el grup de técnics de grau 
mitjá (5,8 %) i el de pagesos (4,9 %) . Cal fer esment que els candidats de qui 
no disposem de qualificació signifiquen el 8,2 %. 

A nivell de partits i coalicions, els que compten amb mes propietaris i di
rectius son la UCDCC (40,4 %) i l'AP (38,3 %), junt amb el PDC (27,6 °/o). Per 
contra, el PSUC (0,0 °/o), el PSC-PSOE (6,4 %) i l'EC (10,6 °/o) son els partits que 
teñen menys candidats pertanyents a aquest grup professional. 

Peí que fa al grup de professions liberáis, en destaca la forta presencia a 
les candidatures del PDC (51,1 %), la UCDCC (46,8 %) , la UCD (42,5 °/o); amb 
una presencia Ileugerament inferior a la mitjana el PSC-PSOE (34,1 %) i el 
PSUC (34,1 %). Per contra, la presencia mes feble apareix a líEC (29,8 °/o) i a 
l'AP (21,3 %). 

Dintre del grup d'assalariats, els partits que mes els han inclós a les seves 
llistes son el PSUC (44,6 %), el PSC (31,9 %) i l'EC (23,3 °/o). Per contra la res
ta de partits i de coalicions teñen molt pocs candidats d'aquestes categories 
professionals. 

Tocant ais técnics de grau mitjá, la presencia és molt semblant a la majo-
ria de candidatures (4,2 %) exceptuant la UCD (14,9 %) i l'EC (8,4 %) . 

Quant ais pagesos, també n'hi ha en nombre semblant a tots els partits 
—2 o 3 xifres absolutes— excepte a la UCDCC, on no n'hi ha cap. 

Si comparem aqüestes xifres amb les deis diputats electes, els percentatges 
es mantenen en les següents professions: técnics de grau mitjá, assalariats de 
la industria i pagegos; és a dir, la proporció de diputats electes d'aquestes ca
tegories és molt semblant a la que existia al conjunt de candidatures. Les pro
fessions liberáis, els empleats i els assalariats de servéis teñen una represen-
tació menor peí que fa ais electes, mentre que els estudiants, els propietaris 
els directius i, sobretot, els funcionaris teñen un percentatge d'electes supe
rior al deis candidats del conjunt de les candidatures. 

2.5 Característiques generáis de les candidatures 

Una vegada vistes les característiques generáis deis candidats a diputats i 
com es relacionen amb les deis electes, passem a donar una visió general de 
les candidatures deis set partits amb representació parlamentaria en funció 
d'aquelles. 
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a) Socialistes de Catalunya 
+ 

La seva composició en funció del sexe és semblant a la mitjana de la resta 
de candidatures, encara que sembla que les dones hi son ben situades ja que 
dues surten electes (d'un total de sis). 

És una candidatura on, si bé el pes deis candidats de mitja edat és su
perior al deis altres grups, els pes deis joves i deis de mes edat és superior a 
la mitjana general. 

És el partit que té a les seves candidatures un percentatge mes alt de nas-
cuts fora de Catalunya i també el percentatge mes petit de candidats nascuts 
a la ciutat de Barcelona. 

Finalment, el grup professional d'assalariats és sensiblement superior a 
la mitjana, el percentatge s'hi manté similar peí que fa a les professions libe
ráis, i el de propietaris i directius és una tercera part del percentatge general. 

b) Pacte Democrátic per Catalunya 
+ 

La presencia de dones a les seves candidatures és inferior a la mitjana. Tocant 
a l'edat predomina majoritáriament el grup deis que hem qualificat de mit
ja; i els joves teñen una presencia inferior a la de la mateixa mitjana en 
totes les candidatures. 

*És la coalició amb mes presencia de candidats nascuts a Catalunya (95,7 %) 
i amb mes candidats barcelonins (42,5 %). 

Per professions predominen majoritáriament les liberáis (mes de la mei-
tat), així com els propietaris i els directius, superiors numéricament a la mit
jana de totes les candidatures. 

c) Unión de Centro Democrático 
h 

És la candidatura on la presencia de dones és mes baixa. Per grups d'edat, 
mes de la rneitat teñen entre 36 i 55 anys i els mes madurs predominen res
pecte ais joves. 

La presencia de nascuts fora de Catalunya és superior a la mitjana de to
tes les candidatures (25,5 %) i els candidats nascuts a la ciutat de Barcelona 
son la meitat deis nascuts a Catalunya. 

Per professions predominan també els professionals liberáis, encara que els 
técnics de grau mitja teñen un percentatge igual al de propietaris i directius 
(14,9 %). 

d) Partit Socialista Unificat de Catalunya 

És el partit que té mes dones en les seves llistes (19,2 %) malgrat que només 
una va resultar elegida. Per grups d'edat, predominen els candidats entre els 
21 i els 35 anys, bé que els candidats madurs superen els de mitjana edat. 

És el segon partit amb mes candidats nascuts fora de Catalunya (27,6 %) 
i el segon amb menys candidats nascuts a la ciutat de Barcelona (25,6 %). 

És el partit amb mes candidats assalariats de totes les candidatures. Aquest 
grup també predomina respecte a tots els altres (44,6 %). Cal dir també que 
cap candidat no és propietari ni directiu. 

e) Unió deis Centre i la Democracia Cristiana de Catalunya 

La presencia de dones a les seves llistes és semblant a la mitjana del conjunt 
de candidatures i, peí que fa ais anys, predomina el grup de mitja edat. 
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Tocant al lloc de neixement, predominen els nascuts a Catalunya (88,0 %) 
el 32,0 % deis quals son filis de la ciutat de Barcelona. 

Per grups professionals hi ha una majoria de candidats pertanyents ais 
grups de propietaris, directius i professions liberáis, si bé aquests últims son 
el grup mes nombrós (46,8 %). Poca presencia d'assalariats (4,2 °/o). 

f) Esquerra de Catalunya 

És la segona candidatura amb una major presencia de candidates femenines 
i, peí que fa a l'edat, hi ha un predomini del grup jove que quasi representa la 
meitat de la candidatura (49 %). 

Quant al lloc de naixement,rel 78 % deis candidats son nascuts a Catalunya 
i el 36 % del total, filis de la ciutat de Barcelona. 

Peí que fa a les professions, té una composició semblant a la deis Socia-
listes de Catalunya i al PSUC tocant al predomini de les professions liberáis 
i deis assalaríats, pero també amb una certa presencia de propietaris i di
rectius. 

g) Alianza Popular 

La presencia de dones a les seves llistes és semblant a la mitjana de Catalu
nya. Pels anys, predomina el grup de mitjana edat i el de madurs, mentre que 
la presencia de joves és feble. 

Els nascuts a Catalunya (76,6 %) presenten el mateix percentatge que la 
mitjana de la resta de candidatures. El 40 % deis seus candidats han nascut 
a la ciutat de Barcelona. 

Peí que fa a les professions, hi predominen els propietaris i directius i el seu 
percentatge (38,3 %) és el doble de la mitjana del conjunt de candidatures per 
a aquesta categoría professional. El segon grup mes nombrós és el de profes
sions liberáis mentre que el grup d'assalariats és el de menys pes del conjunt 
de candidatures. 

16. ,La presencia de dones a les llistes deis partits i coalicions que van obtindre repre
sentado parlamentaria a Catalunya a les darreres eleccions legislatives de l'l de marc 
de 1979 (10%), ha sigut inferior en 22% a l'existent el 15 de juny de 1977, confirmantlse 
també per a Catalunya la tendencia del conjunt de l'estat deis grans partits parlamentaris 
de reduir la presencia de dones entre els seus candidats. 

Peí que fa a les diputades electes, es manté per a Catalunya el número de tres, si bé 
els socialistes perden una i Convergencia i Unió conta amb una diputada. 

17. Si comparem les categories professionals deis candidats amb les corresponents 
d'altres paísos europeus, trobem una distribució semblant en quant al predomini de les 
professions Iliberals, seguides del grup de propietaris i directius. 

Així, a Franca, a les darreres eleccions legislatives de marg 78 i segons un estudi 
de A. Güedé, publicat a la Revue Francaise de Science Politique d'octubre de 1978 i titulat 
«Sociologie des candidats aux élections legislatives de mars 78», els percentatges de les 
diferents categories, reagrupades per adaptar-Íes al nostre estudi, dona per al conjunt 
de partits parlamentaris el següent quadre: 

CATEGORIES 

Alts funcionaris 
Propietaris i directius 
Professions liberáis 
Técnics grau mitjá 
Pagesos 
Empleáis 
Assalaríats 
Altres 

RPR 

10,4 
31.1 
37,2 
15,1 
3,5 
2,2 
0,0 
0,5 

PR 

10,6 
29,2 
42,5 
11,1 
3,5 
0,5 
1,0 
1,6 

CDS 

7,9 
29,8 
41,2 

9,7 
5,3 
4,4 
0,0 
1,7 

RAD 

13,7 
39,4 
27,2 
13.7 
3,0 
0,0 
0,0 
3,0 

MRG 

2,8 
36,7 
44,0 
14.7 
0,0 
0,9 
0,0 
0.9 

PSF 

4,3 
13,2 
55,9 
17,7 
2.3 
4,1 
1.1 
1.4 

PCF 

0,0 
2,0 

31,3 
19,5 
2,3 

11.3 
33,0 
0,6 

TOTAL 

5,7 
19,4 
41,2 
16,0 
2,8 
4,8 
9,0 
1,1 
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1. ELS RESULTATS DEL 15 DE JUNY A LES COMARQUES DEL VALLES 
I DEL MARESME * 

Jordi Fuste/Xavier Vilalta 
+ 

1.1. Plantejament de Testudi 
w 

r 

La nostra finalitat última era estudiar el comportament electoral d'algunes 
comarques de Catalunya contrastant zones rurals i zones mes urbanitzades. 
En aquesta primera etapa del nostre estudi analitzarem tres comarques pró-
ximes a la ciutat de Barcelona amb un índex d'industrialització molt ele-
vat: el Valles Oriental, el Valles Occidental i el Maresme. 

Realitzats ja els mapes deis resultáis electorals per municipis í , hem in-
tentat a partir de Tanálisi ecológica2 aplicar una serie de técniques esta-
dístiques per tal d'esbrinar en primer lloc el grau d'influéncia de l'estructu-
ra socioeconómica en el comportament electoral d'aquestes comarques i 
veure, en segon lloc, si existeixen diversos models explicatius d'aquest com
portament dintre de les comarques fortament industrialitzades de la cir-
cumscripció electoral de Barcelona. 

Les variables introduides en la nostra análisi son, per una banda, els vots 
en tants per cent de les candidatures que obtingueren representació parlamen-

* Aquest treball va ser realitzat en un seminari sobre sociología electoral dirigit 
per Rosa Virós i celebrat durant el curs 1977-1978 al Departament de Teoría de l'Estat 
de la Facultat de Ciéncies Económiques de la Universitat de Barcelona. En aquest 
estudi van participar també Carme Bosch, Gabriel Burgués, Helena Chillón i 
Ferran Infante. 

1. Vegeu en aquesta revista R. Cañáis i J. Molins «Geografía electoral deis 
resultáis de les eleccíons del 15 de Juny a Catalunya». 

2. Vegeu en aquesta revista R. Virós «Análisi Estadística del comportament 
electoral del 15 de Juny ais municipis de Catalunya». 
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tária 3 mes el percentatge d'abstenció i, per l'altra, una serie de dades demo-
gráfiques i sócioeconómiques4. La informado per a ambdós tipus de varia
bles és a nivell municipal. 

Quant a les técniques estadístiques emprades hem de dir que: 

1. Basant-nos en les variables electorals, hem realitzat primer una análisi de 
correlacionas lineal entre els resultats obtinguts per les principáis candida-
tures. Després hem realitzat una análisi de components principáis —a par
tir de la matriu de varíances-convariances tenint en compte també els per-
centatges de vots de les candidatures que obtingueren representació parla
mentaria— per tal d'obtenir una imatge gráfica que ens faciliti Testabli-
bliment d'una tipología de municipis segons el comportament electoral. 

2. A partir de les variables electorals i de les demográfiques i sócioeconómi
ques hem realitzat una análisi de correlacions entre els resultats electo
rals i Testructura socioeconómica i, a part ir d'aquesta matriu de correla
cions. hem buscat quins son els principáis factors que expliquen millor la 

variabilitat del comportament electoral al Valles i al Maresme. Finalment, i 
a part ir d'una análisi de regressió múltiple realitzat per a tota la circums-
cripció de Barcelona 5, hem fet una representació gráfica deis municipis 
comparant els valors reals de les votacions obtingudes pels partits i els 
vaíors previstos a part ir d'una combinació lineal de variables demográfi
ques i sócioeconómiques entre les quals figura també un índex de tradició 
de vot — percentatge de vots obtinguts peí Front d'Esquerres de 1936 6. 

Aquesta análisi del residus de la regressió múltiple ens permetrá localit-
zar les zones on Testructura socioeconómica té un major valor explicatiu del 
vot i aquelles on no es compleixen les previsions, ja sigui per escreix o per de-
fecte. Esbrinarem després quina és la possible explicació de la «desviado» 
d'aquests municipis i veurem en quina part pot ser deguda precisament a Ve-
fecte ambient produít per una molt forta o molt feble concentracíó d'alguna 
característica concreta —com per exemple la de treballadors industriáis— i 
en quina part podría tal vegada ser conseqüéncia de l'acció d'un factor pura-
ment cultural-ideológic. 

En darrer terme, i per tal d'aconseguir una síntesi entre Tanálisi geográ
fica i Tanálisi estadística, hem realitzat una análisi de components principáis 
que és una técnica adient per a reduir la dimensió real de l'espai i projectar 
els municipis sobre els dos primers eixos de tal manera que hi hagi la mínima 
pérdua possible de varianga i es maximitzi la distancia entre els diferents 
grups de municipis. Mitjancant aquesta análisi assolim una tipología deis mu
nicipis de Catalunya tenint en compte els resultats electorals de les 7 candi
datures mes importants. La localització geográfica deis diferents tipus ens 
permetrá veure el grau de diversitat del comportament electoral dintre de 
cada comarca i ens ajudará a detectar zones homogénies. 

3. AP, UCD, UCDCC, PDC, EC, PSC-PSOE i PSUC. 
4. En aquesta análisi hem introduit només la immigració, el creixement 1960-

1970, el creixement 1970-1975, Víndex de práctica dominical, el % de treballadors 
industriáis i el % de treballadors de servéis, 

5. Vegeu en aquesta mateixa revista: Rosa Virós, op. cit., en la nota 2. 
6. Vegeu Martín Moreno i A. de Miguel «Memoria histórica e inteligencia so

ciológica en las elecciones españolas de 1977». Estudis Electorals n.° 1, Ed. Fun
dado Jaume Bofill Barcelona, 1978. 
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1.2. Presentado de les comarques estudiades 

1.2,1, Geografía d'algunes variables demográfiques i socioeconómiques a les 
comarques del Valles i del Maresme 

1.2.1.1. Poblado segons el Padró d'habitants de 1975 la població d'aquestes 
comarques era: 

Valles Oriental 185.072 
Maresme 231.112 
Valles Occidental 555.318 

Total 971.502 

Aquesta xifra total representa un 22 % de la població de la circumscripció 
electoral de Barcelona i un 17 % de la de tota Catalunya. 

Al Maresme 92.143 habitants es concentren al cap de comarca :—Mataró— 
mentre que la resta de població es repaiteix d'una manera bastant equilibra
da. Sobresurten Premia de Mar —16.534—, el Masnou —12.275—, Pineda — 
16.639—, Malgrat —10.544—, Arenys de Mar —10.193— i Calella —10.088. 

De les comarques estudiades és el Valles Occidental la zona mes poblada. 
Deixant de banda Sabadell —182.926— i Terrassa —161.049—, els municipis 
mes importants son Rubí —35.915—, Cerdanyola —30.498—, Sant Cugat 
—29.156—, Ripollet —24.114— i Monteada i Reixac —23.274. 

Al Valles Oriental, Granollers (cap de comarca) —36.519—, Mollet —28.807 

—, la Llagosta —11.594—, Canovelles —10.533— i Sant Celoni —10.951. 

1.2.1.2. Creixement de la població 
1. 1960-1970. Al Maresme, la quasi totalitat deis municipis creixen molt durant 

aquest 10 anys. Alguns d'ells augmenten la població fins a un 80 %, com 
Pineda i Premia. A la part nord del Valles —occidental i sobretot orien
tal— on predomina Tagricultura, la població en general decreix i es con
centra en proporció directa a la proximitat de la ciutat de Barcelona. Els 
focus principáis d'absorció d'immigració, i per tant d'augment de població, 
son Sabadell, Terrassa, Rubí i Monteada i Reixac. 

2. 1970-1975. Durant aquest període, la població d'aquestes comarques i, en ge
neral, de tot Catalunya, sembla tendir a estabilitzar-se. Els nuclis centráis de 
creixement deis anys 60-70 —Sabadell, Terrassa, etc.— han arribat a una sa
turado no solament quant a població, sino també quant a densitat indus
trial i els nous polígons d'expansió es desvien cap al Valles Oriental, prin-
cipalment al voltant de Mollet i Sant Celoni. És cap a aquests indrets on es 
dirigeix la immigració nova. També Sant Cugat és de les ciutats que crei
xen darrerament i, com tots els municipis de la línia deis Ferrocarrils 
Catalans, és en part una ciutat-dormitori de Barcelona. Encara que del 
1970 al 1975 només ha transcorregut la meitat de temps que hi ha entre el 
60 i el 70, es veu clara la tendencia a una certa estabilització enfront del 
creixement salvatge de Tetapa anterior que en alguns municipis havia su-
perat el 200 %. 

El Maresme també continua creixent, pero menys que els anys anteriors. 
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1.2.1.3. La immigració 
Al Valles, la majoria de municipis teñen mes del 20 % d'immigració. 

Al Valles Occidental, els municipis de Rubí, Cerdanyola, Ripollet, Sta. Ma
ría de Barbera i Monteada i Reixac en teñen mes del 30%, i Castellbisbal, 
Terrassa, Sabadell, St. Quirze de Terrassa, Polinyá i Sta. Perpetua de Mogoda 
superen el 25 %. Al Valles Oriental hi ha dos municipis que superen el 30 % 
d'immigració: la Llagosta i Montornés, mentre que Montmeló, Canovelles, Mo-
llet, les Franqueses, Llinars, Sta. María de Martorelles i Montmany, entre d'al-
tres, en teñen entre un 20 i un 30 %. 

Ais municipis del Maresme hi ha, en general, menys immigració i la majoria 
no superen el 15 %. La immigració al Maresme es concentra a Premia de 
Mar, Montgat, Mataró i Pineda En conjunt podem dir que és al Mares
me i a les zones centre i nord del Valles Oriental on hi ha mes munici
pis que no arriben al 10 % d'immigració. Alguns pobles amb immigració prácti-
cament inexistent son, Ullastrell, al Valles Occidental; St. Iscle de Vallalta i 
St. Vicenc de Montalt al Maresme, i St. Quirze de Safaja, Cánoves, Montseny, 
Fogars de Monclús i Vallgorguina al Valles Oriental. 

r 

1.2.1.4. La industrialització 
Al Maresme superen el 70 % de treballadors de la industria. Cabrera de Mar, 
Calella i St. Vicenc de Montalt; al Valles Oriental, Martorelles, Montmeló, 
Montornés i St. Celoni, i al Valles Occidental, Castellar, Monteada, Palau de 
Plegamans, Polinyá, Rubí, Sabadell, Sta. Maria de Barbera, Cerdanyola i 
Sta. Perpetua de Mogoda. 

Cal teñir present, pero, que al Valles Oriental i al Maresme continua tenint 
importancia l'agricultura. Per tant, a l'hora de comparar la industrialització 
amb el comportament electoral seria molt interessant d'establir un índex de 
predomini industrial que tingues en compte a la vegada la població activa de
dicada al cultiu de la térra a tot temps o a temps parcial. 

Cal teñir en compte també que, en les zones amb predomini agrari prope
res a les zones industrialitzades, Vambient no será el tipie d'una comunitat 
agraria tradicional. Haurem de tenir-ho molt present per tal de no arribar a 
conclusions simplistes a l'hora d'interpretar el comportament electoral. Entre 
els municipis amb un percentatge important de treballadors agraris podem 
esmentar: al Valles Oriental, St. Quirze de Safaja, Fogars de Monclús, Mont
seny, Montmany, Cánoves, St. Pere de Vilamajor i Vallgorguina; al Valles 
Occidental, l'Ametlla del Valles, Ullastrell, Viladecavalls i, al Maresme, 
St. Cebriá i St. Iscle de Vallalta, Palafolls, Sta. Susanna, Cabrils i Orrius. 

La majoria deis esmentats municipis presenten un baix índex d'immigració. 

1.2.1.5. Práctica dominical 
No s'ha de confondre aquest índex —percentatge d'assistents a la missa do
minical sobre el total de la població perceptuada— amb un nivell de religio-
sitat que hauria de ser establert a partir de dades mes complexes. La major 
o menor práctica dominical sembla ser un element mes d'una tradició cultural 
i sembla mantenir-se relativament estable, sobretot en aquells indrets que no 
han sofert un fort canvi socioeconómic. 

Hem d'entendre aquesta persistencia d'un comportament determinat en 
un sentit relatiu, és a dir, tenint en compte la disminució general de l'índex 
d'assísténcia a missa arreu del país —tendencia de la qual només se salven 
petites comunitats especialment aillades—. Seria agosarat d'establir una iden-
titat entre disminució de práctica dominical i sentiment religiós. 
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Al Valles Occidental, que ha estat la zona mes receptora d'immigració, és 
on els percentatges de práctica dominical son mes baixos, sobretot a la zona 
sud mes próxima a Barcelona —Ripollet, Monteada i Cerdanyola—. Al Valles 
Oriental podem distingir clarament dues zones: la sud, mes industrializada, 
que presenta una práctica dominical mes feble, i la nord, amb un cert predo-
mini de Tagricultura, on l'índex de práctica dominical és mes fort, sobretot 
a Castellcir, Castelltercol, la Granera, St. Quirze de Safaja —tots municipis 
ve'fns—, Cánoves, Montseny, Fogars de Monclús, Campins, St. Esteve de Pa-
lautordera i Vallgorguina. Recordem que la majoria d'aquests municipis te
ñen un cens reduit, son predominantment agraris i teñen poca immigració. 

Al Maresme, els índexs de práctica dominical son gairebé tots per sobre 
de la mitjana provincial. Superen el 40%: Cabrils, St. Iscle de Vallalta, 
St. Pol; i el 70 %: St. Cebriá de Vallalta, Órrius i Dosrius. Tots aquest muni
cipis, excepte St. Pol de Mar, no arriben ais 1000 habitants. 

Els índexs mes baixos de práctica dominical corresponen a Montgat, Mata-
ró, Premia de Dalt i Premia de Mar, municipis tots ells amb mes d'un 40 % 
d'immigració. 

1.22. El Valles i el Maresme dintre del marc general del comportament elec
toral de Catalunya 

Si tenim en compte els dos primers partits guanyadors a totes les comarques 
de Catalunya, podem dissenyar un senzill gráfic que ens les classifica en 4 
grans tipus i 9 subtipus (vegeu gráfic n.° 1). 

1. El tipus A-L Inclou aquelles comarques on la UCD obté el primer lloc i el 
PDC el segon —totes pertanyen a Lleida. 

2. El tipus A-2. Inclou comarques on també guanya la UCD, pero el segon 
lloc correspon ais socialistes —la majoria son comarques tarragonines. 

3. El tipus £-3. El constitueixen comarques on guanya el PDC i on la UCD 
queda en segon lloc —resta de comarques lleidatanes i l'Alt Empordá. 

4. El tipus B-4. Compren comarques on també guanya el PDC i on els socia
listes assoleixen el segon lloc —son en la seva totalitat comarques de Gi-
rona i Barcelona. 

5. El tipus B-5. Només inclou una comarca: el Berguedá, on guanya el PDC i 
obtenen el segon lloc els comunistes. 

6. El tipus C-6. Agrupa dues comarques tarragonines —Baix Camp i Priorat— 
on guanyen els socialistes i la UCD queda en segon lloc. 

7. El tipus C-7. Inclou aquelles comarques on guanya també la candidatura 
deis Socialistes de Catalunya i queda en segon lloc el PDC —quatre son 
de Barcelona, dues de Tarragona i dues de Girona. 

8. El tipus C-8. 'Agrupa tres comarques de la provincia de Barcelona —el 
Barcelonés, Garraf i el Baix Llobregat— on guanyen els Socialistes de Ca
talunya i en segon lloc hi ha el PSUC. 

9. El tipus D-9. El constitueix una sola comarca —el Valles Occidental— on 
guanya el PSUC i els socialistes queden en segon lloc. 

Com a resum d'aquesta tipologia podem dir que a les comarques rurals al
ternen en els primers llocs la UCD i el PDC —comarques lleidatanes— o bé 
la UCD i el PSC-PSOE —comarques tarragonines—. A les comarques mixtes 
—amb industria i un cert pes de l'agricultura—, hi ocupen els dos primers 
llocs el PDC i els socialistes alternativamente mentre que a les comarques que 
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encerclen Tarea de la ciutat de Barcelona son el PSC-PSOE i el PSUC els que 
hi triomfen. 

Vegeu els resultats a les comarques que estudiem en el quadre n.° 17 

QUADRE 1. Resultats electorals del 15-VI-77. (Els percentatges son referits al cens 
electoral). 

ELECTORS 
PSUC 
UCDCC 
AP 
EC 
PSC 
PDC 
UCD 
ABSTENCIÓ 

Maresme 

153.083 
13,9 
6,0 
2,5 
2,8 

19,6 
. 23,7 

10,8 
16,2 

Valles Occid. 

356.087 
23,2 
4,3 
2,2 
2,6 

22,4 
12,5 
10,2 
18,1 

Valles Orlen. 

123.073 
12,8 
4,9 
2,2 
1,7 

25,1 
20,3 
9,8 

17,9 

Catalunya 

3.912.155 
14,4 
4,4 
2,7 
3,6 

22,5 
13,3 
13,3 
20,7 

El Maresme s'inclou, dones, en el tipus B-2, perqué hi guanya el PDC i en 
segon lloc té els socialistes; el Valles Oriental en el C-l, perqué hi guanya el 
PSC-PSOE i hi queda segon el PDC i finalment, el Valles Occidental, al D-l, 
perqué hi guanyen els comunistes i hi queden en segon lloc els socialistes a 
poca distancia deis primers. 

123. Breu geografía deis resultats electoráts 

1.2.3.1. L'abstenció 
Al Valles, la majoria de municipis teñen una abstenció entre el 15 % i el 20 % 
i només 15 superen aquesta mitjana. Per la seva localització geográfica, la ma
joria se sitúen al nord del Valles oriental en municipis mes agraris —Tagama-
nent, Cánoves, St. Pere de Vilamajor, Vallgorguina—, pero també en d'altres 
municipis on hi ha hagut immigració recent —Mollet del Valles, Sant Cugat 
en els quals l'abstenció és deguda en gran part a defectes del cens per una 
banda i, per Taltra, a un cert grau de desarrelament deis nous vínguts. Al 
Maresme, la majoria de municipis teñen una abstenció entre el 10 % i el 20 %. 
La zona mes abstencionista és també la del nord de la comarca i els municipis 
mes participatius son els mes próxims a la ciutat de Barcelona. Superen el 
20% d'abstenció, Dosrius, St. Vicenc de Montait, St. Iscle de Vallalta i 
Sta. Susanna. 

r 

1.2.3.2. Alianza Popular 
La seva mitjana no arriba al 3 % a cap de les tres comarques. Com a cas es
pecial de forta implantació podem citar Cánoves —Valles Oriental— on l'AP 
assoleix mes del 15 % de vots. El fet de la vinculació del cap .de llista López 
Rodó a St. Feliu de Codines, tampoc no sembla influir en els resultats de la 
zona, que van ser molt minsos. 

7. Els resultats per municipis poden ser consultáis a «Resum deis resultats 
de les eleccions legislatives del 15 de Juny de 1977 a Catalunya». Edició Equip de 
Sociología Electoral, Consorci d'Informació i Documentado de Catalunya, Barce
lona 1978. 
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1.2.3.3. Unió del Centre i de la Democracia Cristiana de Catalunya 
Al Valles i al Maresme, els resultats es mouen entre un 4 % i un 5 °/o, i aug
menten a la zona nord del Valles Oriental, fronterera amb Osona— comar
ca de Vic— que és on la UCDCC va fer millors resultats. A la zona próxima 
ais centres industriáis, la forga d'aquesta candidatura semble venir via Centre 
Cátala, que té audiencia en els cercles empresarials de Sabadell i de Terrassa. 

1.2.3.4. Unión de Centro Democrático (UCD) 
La majoria de municipis donen entre un 5 % i un 10 % a la UCD. Els municipis 
on la UCD fa bons resultats son rurals i la majoria no arriben ais 1.000 habi-
tants. La seva incidencia disminueix en els municipis industriáis de prop de 
Barcelona. Al Valles Occidental fa bons resultats a Vacarisses, Ullastrell i Ga
llifa, i al Valles Oriental, a la Granera i a St. Esteve de Palautordera, mentre 
que al Maresme supera el 20 % de vots a Argentona —tipie municipi d'estiueig. 

1.2.3.5. Pacte Democrátic per Catalunya 
El PDC guanya al Maresme, queda segon al Valles Oriental i tercer al Valles 
Occidental. Si examinem el mapa del PDC per a les tres comarques, veurem 
que la seva implantado és forta a tot el Maresme, a la part nord del Valles 
Occidental i a tot el Valles Oriental, si feíri excepció d'aquells municipis molt 
petits on predomina un model encara caciquil de comportament electoral 
—abstenció elevada, vot AP i vot al partit del govern— i d'aquells del sud, 
veins de la zona mes industrialitzada del Valles Occidental, i propers també a 
la ciutat de Barcelona —polígons de Mollet, Montornés i la Llagosta, amb 
forta incidencia deis partits d'esquerra. 

1.2.3.6. Esquerra de Catalunya (EC) 
Aquesta coalició, que agrupava la histórica ERC i el Partit del Treball, té po-
quíssima incidencia en aqüestes comarques. Supera el 5 % a Castellbisbal, 
Rubí, Aiguafreda, Gallifa i Caldes de Montbui. Al Maresme supera el 20 % a 
Arenvs de Munt. 

1.2.3.7. Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 
La candidatura deis socialistes guanya al Valles Oriental i queda segona al 
Maresme i al Valles Occidental. 

En el mapa de resultats deis socialistes queda ben ciar que la industria-
lització es correlaciona positivament amb aquesta candidatura que té la seva 
máxima forca al sud d'aquestes comarques i ais municipis que encerclen 
l'área de Barcelona. L'únic enclavament al nord és ais municipis de Gualba, 
St. Celoni i Palautordera, pol de concentració industrial. 

Supera el 25 % a Rubí, Cerdanyola, Ripollet, Sentmenat —V. Occ.—, la 
Llagosta, Parets, Montmeló, Montornés, Granollers i les Franqueses del Va
lles —V. Or.— i en el Maresme, a Mataró, Tiana, Alella i Premia. 

1.2.3.8. Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) 
Es sitúa geográficament a les mateixes zones d'implantació deis socialistes, 
pero té el vot concentrat en una zona mes limitada. El PSUC guanya al 
Valles Occidental i també té forca en alguns municipis industrialitzats del sud 
del Valles Oriental pero no assoleix cap implantació important al Maresme. 

Supera una votació del 25 % a Viladecavalls, Sabadell, St. Quirze de Ter
rassa, Sta. Maria de Barbera, Polinyá i Monteada i Reixac, del Valles Occiden
tal, i a Montornés i Martorelles de Baix, del Valles Oriental. 
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El seu vot sembla haver tingut forga ais llocs on hi havia una militáncia or-
ganitzada —ja des del Franquisme— que va saber canalitzar el vot d'esquerra. 

12.4. El comportament electoral del 1977 comparat amb el del 1936 

Hi ha una continuitat en la tendencia del comportament electoral deis muni-
cipis del Valles i del Maresme a les eleccions del 1977 i les del 1936. El 1936, les 
forces polítiques es presentaven agrupades en dos fronts antagónics, el «Front 
d'Ordre» i el «Front d'Esquerres». Ara, el 1977, la situació és diferent perqué 
existeix un PDC que sembla ocupar un espai polític de centre. ¿On el col-loquem 
en el moment de comparar? Qualsevol solució distorsiona els resultáis. En el 
dubte, hem optat per mantenir-lo al marge a l'hora d'establir un diagrama 
comparant els resultats del 1936 i del 1977. 

En els Valles —roccidental i l'oriental— queda molt infravalorada la dreta 
excepte en alguns casos. El 1977 hi ha molta mes esquerra que el 1936 a 
la tendencia esquerrana deis municipis corresponents entre el 1977 i el 1936, 
excepte en alguns casos. En 1977 hi ha molta mes esquerra que al 1936 a 
Montmeló, Canovelles, Montornés, Martorelles, Ripollet i Sta. María de Bar
bera, municipis tots ells que han sofert un trasbals en la seva estructura so-

•i ^ ^ 

cial. Els municipis que perden la seva orientació esquerrana son en general 
els mes petits i/o rurals: St. Antoni i St. Pere de Vilamajor, Castellar del Va
lles, Castelltergol, Ullastrell, Vacarisses, Montseny i Matadepera. 

Els municipis que ja tenien industria important el 1936 son els que 
teñen gairebé igual el comportament electoral, com és el cas de Sabadell i 
Terrassa. Al Maresme també notem que, si no hi incloem el PDC, la dreta perd 
forca el 1977, pero és ben evident que aquí queda mes clara que al Valles 
la correlació ehtre el comportament deis municipis el 1936 i el 1977. 

1.3. Compatibilitat o incompatibilitat territorial de les principáis candidatures 

De l'examen detingut del quadre de correlacions —veg. quadre 2— queda ciar 
que el nombre d'electors es correlaciona directament amb el triomf d'opcions 
d'esquerra (PSC i PSUC) mentre que el PDC sembla obtenir els seus 
millors resultats en municipis amb un cens electoral redu'it. Quant a Vabsien
do, sembla positivament associada amb la implantado de l'Alianza Popular. 

QUADRE 2. Correlació de les variables electorals entre elles. 

ELECTORS PSUC UCDCC AP EC PSC PDC UCD 

PSUC ,39 
UCDCC —.19 — 42 
AP —,10 —,38 ,19 
EC ,00 ,01 —.10 —.03 
PSC ,22 ,29 —,49 —.30 ,06 
PDC —28 —54 ,12 ,09 —,13 
UCD ,10 —.16 —.00 —.07 —.02 
ABST. —,01 —,14 ,04 ,26 —,18 —.28 —.09 —.20 

,50 
,23 
,28 

— 01 
—.09 

8. Per a 100 unitats, el coeficient de correlació lineal —amb un marge d'error 
del 0,05— comencará a ser sígnificatiu a partir de r = 0,15. 
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Les candidatures dretanes i de centre no teñen una correlació significativa en
tre elles, pero és positiva la tendencia d'associació entre l'AP, la UCDCC, el 
PDC, i negativa la que teñen aqüestes candidatures amb el partit del Govern 
—la UCD—. El que sí que és important és la incompatibilitat territorial d'im-
plantació de les candidatures de dreta i centre amb les d'esquerra, la qual cosa 
confirma el que ja hem vist a l'estudiar la geografía del vot: que hi han zones 
de ciar i absolut p re do mi ni de socialistes i comunistes. ÜCDCC i AP presen
ten una correlació negativa amb les candidatures esquerranes, pero és el 
PDC, com a canalitzador majoritari del vot de centre modera t, la candidatura 
que mostra un major grau d'incompatibilitat territorial amb el PSUC i el 
PSC. La correlació entre les dues candidatures d'esquerra és positiva pero 
suficientment moderada com per a concloure que, si bé coincideixen en mol-
tes zones, en d'altres el vot d'esquerra es canalitza alteniativament a través 
deis socialistes o deis comunistes. 

1.4. La influencia d'algunes variables demográfiques i sócioeconómiques en 
el comportament electoral 

1AJ. Análisi de correlacions 

A part de la influencia del nombre d'habitants, que ja hem vist en parlar de 
la correlació cens electoral-resultats, és la immigració la que té unes corre
lacions mes significa tives, positives aiñb l'esquerra i negatives amb la dreta 
i el centre. L'associació negativa amb la UCD no és significativa, la qual cosa 
vol dir que el vot favorable al partit del govern provingui de tots els tipus de 
contextos amb una lleugera tendencia a fer pitjors resultáis ais Uocs amb un 
fort índex d'immigració • 

Quant al creixement, segueix la mateixa tónica que la immigració, per
qué lógicament ambdues variables es correlacionen molt entre elles. U índex 
de creixement 60-70 s'associa positivament amb l'esquerra i negativament 
amb la dreta i el centre. Uíndex de creixement 70-75 manté la mateixa tenden
cia associativa que el del 60-70, pero amb algunes modificacions —és mes fe
ble la correlació positiva amb el PSUC i negativa amb el PDC—. Com sabem, 
en els últims anys la immigració i els pols de desenvolupament industrial es 
desplacen cap a noves zones mes rurals del Valles Oriental. 

En general, aquests nous contextos d'industrialització recent semblen ser 
mes difícilment penetrables peí comunisme i és el socialisme la forca que 
hi ha obtingut millors resultats, conservant també el PDC una certa inciden
cia entre la població no obrera. 

Els trebálladors de la industria es troben, com és lógic, positivament cor
relacionáis amb els socialistes i els comunistes, i negativament amb la UCD i 
la UCDCC. L'associació amb el PDC és de tendencia negativa, si bé no signifi
cativa10 

9. Malgrat no haver inclós en el quadre de correlacions el percentatge de 
població activa dedicada a l'agricultura, en el gráfic n.° 6 veiem palesament la ma
jor incidencia del partit del govern en algúns municipis rurals. (Montseny, Ullas-
trell, Gallifa, etc.) 

10.¡ La relativament feble associació entre el percentatge de trebálladors de Ja 
industria i els vots socialistes i comunistes es pot explicar, en par, perqué utilit-
zem la divisió professional de la població activa de la qual queden exclosos els 
obrers jubilats i també moltes dones d'obrers que figuren en el cens com a pobla
ció no activa. 
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QUADRE 3. Correlació de les principáis variables electorals amb algunes demográfiques 
i socioeconómiques 

RELIGIO IMMI- CREIX. CRE1X. TREB. TREB. 
SITAT GRACIÓ (60-70) (70-75) INDUS. SERVÉIS 

.27 

.22 

.29 
,10 
.20 
.31 
,12 
,33 
,00 

,09 
—.12 

.27 
—.02 

.14 
— 17 
— 01 

,10 
,06 

Els obrers deis servéis no mostren associacions significatives amb cap can
didatura. 

1.4.2. Principáis factors que incideixen en el comportament electoral 

A partir de la matriu de correlacions de les variables electorals, demográfiques 
i socioeconómiques, hem buscat els principáis factors que incideixen en el 
comportament electoral. 

Valors propis 55345 37006 15523 14186 12516 

% de la varianga explicada 26 17 7 J 6 

% acumulat de la varianga 
total 26 43 50 57 63 

El Factor I coincideix amb el que hem definit com a mes important per 
a tota Catalunya: el á'Urbanització-Ruralitat que definiría en principi zones 
d'esquerra i de dreta. 

El Factor II seria un factor monopolar i faria referencia al major o menor 
pes de Yagricultura com a font de riquesa. 

El Factor III és un factor de Tercerització, que juga un paper important 
en certs municipis de la costa i en d'altres de l'interior on entre el 70 i el 
75 han anat a viure determinats obrers deis servéis que treballen en ciutats 
próximes —Sabadell i Terrassa— o en centres turístics del Maresme. 

El Factor IV fa referencia a Vabstenció, i incideix especialment en zones 
on predominen l'AP i la UCDCC diferencian t-les d'altres mes participatives on 
s'implanten les forces polítiques majoritáries. 

El Factor V sembla ser un factor ideológic que contraposaria el PDC i 
la UCD. És a dir, separa zones on predomina el centre nacionalista, d'altres 
—no massa diferents estructuralment de les anteriors— on ho fa el centre pro 
go ve mamen tal. 

Examinats breument els factors mes importants, veiem que no mostren 
diferencies fonamentals amb els que s'han detectat per a tot Catalunya.11 

11. Vegeu en aquesta mateixa revista l'esmentat article «Análisi estadística 
del comportament electoral a Catalunya el 15 de Juny de 1977». 
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ELECTORS —.38 ,33 ,13 ,17 
PSUC —.57 ,71 ,59 ,40 
UCDCC ,47 —.54 —.37 —,29 
AP ,35 —.47 —,27 —.38 
EC —,14 —.00 —,00 .04 
PSC —.56 ,59 ,51 ,58 
PDC ,36 —.49 —,54 —.38 
UCD ,37 —.16 —.11 —,19 
ABST. ,05 —.15 —.09 —,11 



1.4.3. Quines variables son mes útils per a la determinado del resultat de 
cada partit 

Mes enllá del grau d'associació entre variables que ens dona l'análisi de cor-
relacions, hem intentat esbrinar per a la circumscripció electoral de Bar
celona quines eren les variables estructuráis a part i r de les quals podíem de
terminar els resultats de les candidatures mes votades. Si fos possible un 
ajust important, podríem pensar en la possibilitat de preveure els resultats 
de les properes consultes electorals amb bastants probabilitats d'éxit. 

L'análisi de regressió múltiple realitzat ens mostra que els resultats del 
PSUC son els mes fácils de predir o determinar a part i r d'un conjunt de va
riables demográfiques i socio-económiques (R = .826). En segon lloc, els deis 
socialistes (R — .751) i a considerable distancia queden els del PDC (R = .520) 
i de la UCD (R = .389). 

Les variables que semblen teñir un pes mes important en el coeficíent de 
regressió múltiple son la Immigració per al PSUC i el PSC i, sobretot, i en 
sentit negatiu, per al PDC; i la tradició de vot —percentatge de vots obtinguts 
peí Front d'Esquerres l'any 1936—, per al vot PSUC i Socialistes de Catalunya. 
D'altres variables importants que determinen els resultats de l'esquerra son el 
creixement 60-75 i el percentatge d'assalariats (obrers i empleats). 

Quant al PDC, a mes de la immigració, té una influencia negativa el per
centatge de persones dedicades a Vagricultura. Per a la UCD només el percen
tatge de propietaris, directius i professions liberáis té una incidencia positiva. 

De tot el que hem dit, podem concloure: 

1. Que la immigració determina contextos favorables a les forces d'esquerra 
i desfavorables al PDC. 

2. Que el creixement 60-75 i el percentatge d'assalariats determinen positiva-
ment els resultats de l'esquerra i negativament els de la UCD. 

3. Que els coeficients de determinació de totes les variables respecte al PDC 
son negatius, la qual cosa sembla indicar que Testructura socioeconómica no 
explica satisfactóriament els resultats del PDC a la provincia de Barcelona. 

4. Que hi ha una certa coincidencia entre els contextos on l'esquerra era for-
ta el 1936 i on socialistes i comunistes fan bons resultats el 1977. 

5. Que, segons els resultats de l'análisi de regressió múltiple, podem emetre la 
hipótesi que el vot favorable al PSUC tindrá una gran estabilitat en futures 
eleccions sempre que no canvii substancialment Testructura material, men-
tre que el vot socialista pot ser mes flexible i teñir un espai possible d'am-
pliació o de restricció. Els resultats del PDC i de la UCD son els que poden 
sofrir can vis mes importants 12. 

L'análisi deis residus de la regressió múltiple ens indica per quins municipis 
la determinació és mes ajustada i per quins ho és menys i aixó ens permet 
delimitar zones on Testructura socioeconómica sembla determinar en part 
el vot, i d'altres on aixó no passa —zones desviants o atípiques. 

Per a determinar gráficament quines son unes i altres, hem realitzat 4 dia
grames comparant per a les 4 principáis candidatures el percentatge de vots 
esperáis o previstos a part i r de l'equació de variables socioeconómiques em-

w 

12. Cal recordar, pero, que les nostres variables no son exhaustives i que per 
tant és possible que d'altres variables, sobretot de tipus cultural, puguin resultar 
mes determináis per a aquests partits. 
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prades en l'análisi de regressió múltiple o multivariant i els realment obtin-
guts en tots els municipis del Valles i del Maresme. 

PSUC, En general, els municipis on el PSUC no treu tants vots com hom es-
perava son, o bé municipis molt petits i rurals, o bé municipis industrialit-
zats on s'ha imposat majoritáriament la candidatura socialista. La majoria 
d'aquests municipis pertanyen al Valles oriental i al Maresme, on sembla de-
tectar-se un grau relativament fort de resistencia a la penetracíó deis comu-
nistes. En realitat, la part nord del Valles oriental i del Maresme formen un 
continuum amb una serie de comarques de la Catalunya vella —Osona, Gar-
rotxa, Berguedá, la Selva— zona extremadament favorable a Convergencia 
Democrática de Catalunya (PDC). Els municipis on el PSUC treu mes vots 
deis previstos son els municipis fortament industrialitzats del Valles que 
compten amb els percentatges mes alts d'immigració de Catalunya. 
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ANALISI DE RESIDUS DE LA REGRESSIÓ MÚLTIPLE. Diagrama de dispersíó entre 
els vots obtinguts i el previstos (PSUC). 

PSC-PSOE. Els municipis on els socialistes fan millors resultáis que els pre
vistos son municipis del Maresme i del Valles Oriental (gráfic 3), en general 
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ANÁLISI DE RESIDUS DE LA REGRESSIÓ MÚLTIPLE. Diagrama de dispersió entre 
el vots obtinguts i els previstos (PSC). 

amb una forta immigracio i una bona industria, mentre que no assoleix els 
resultats esperats en aquells municipis on el PSUC és el partit majoritari des
querrá. Gairebé tots aquests municipis pertanyen al Valles Occidental. 

PDC. El Pacte obté pitjors resultats que no s'esperava en poblets molt pe-
tits on s'imposa la UCD i en els municipis amb una forta concentrado d'immi-
gració del Valles Occidental (gráfic 4) mentre que, en general, obté molts mi-
llors resultats al Maresme i a la zona nord del Valles Oriental, fins i tot en mu
nicipis amb una immigracio important com La Llagosta, Cánoves i Palafolls. 

UCD. La majoria de municipis donen un percentatge semblant de vots al 
partit del govern. El vot UCD és molt mes alt que el previst en municipis pe-
tits on possiblement intervenen factors de tipus personal (gráfic n.° 5). Al Ma
resme i al Valles Occidental, gairebé tots els municipis obtenen uns resultats 
próxims ais previstos, mentre que el partit del govern obté menys vots que no 
esperava ais municipis del Valles Oriental, sobretot a la zona propera a la 
comarca d'Osona —Vic—, on hi ha una forta implantació del PDC. 
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ANÁLISI DE RESIDUS DE LA REGRESSIÓ MÚLTIPLE. Diagrama de dispersió entre 
els vots obtinguts i els previstos (PDC). 

Si cartografiem les zones on la previsió es compleix i aquelles on Testructura 
socioeconómica —segon les variables emprades— no sembla teñir una forga 
explicativa del comportament electoral, veurem fins a quin punt les unes i al-
tres son les mateixes per a tots els partits. Podríem aleshores parlar de zones 
«atípiques» on Wespai» tindria un efecte determinant1 3 . Pero, ¿de quin espai 
es tracta? No es tracta, evidentment, d'un espai definit per unes variables 
de geografia natural, sino que, malgrat localitzar-se en un espai geográfic con-
cret, té un rerafons constituit per una serie d'elements histories i sóciocultu-
rals que seria molt interessant detectar i quantificar¿ 

En aqüestes tres comarques, la zona nord del Valles i del Maresme es 
configura com un espai «atípic» en el qual el PDC obté resultáis óptims a cos
ta de la UCD per una banda i deis socialistes, per l'altra. En aqüestes terres que 
formen una unitat amb Osona i par t de Bages i de la Selva —el Pacte sembla 
complir un paper de centre ampli que aglutinaría un vot conservador moderat 

13. Vegeu M. Terradas, Comunicació al I Colioqui de Sociología Electoral, 
publicat a Estudis Electorals, Ed. Fundació Jaume Bofill, Barcelona, 1978. 
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pero també un vot de centre-esquerra. Aquesta zona és molt impermeable al 
comunisme— vegeu en el mapa l'espai I. 

La zona sud del Valles Occidental i del Valles Oriental és un espai on la 
concentrado de la immigració potencia el vot favorable a socialistes i comu-
nistes —vegeu en el mapa l'espai I I 1 4 . 

A gairebé tot el Maresme i a la zona central del Valles Oriental i Occiden
tal és on, a partir de l'estructura socioeconómica, sembla possible predir el 
comportament electoral amb un marge d'error mínim —vegeu al mapa l'es
pai III . 

1.5. Tipologia de municipis segons el comportament electoral 
h 

Hem realitzat una análisi de components principáis a partir de la matriu de 
variances-covariances de les set candidatures amb representació parlamenta
ria, mes l'abstenció. 

Vdlors propis 58243 27596 12328 11657 

% varianga explicada 46 22 10 9 

% acumüíatiu 46 68 78 87 

Si representem els municipis respecte ais dos primers components que 
expliquen conjuntament el 68,5 % de la variabilitat total, veiem que l'eix X 
—component I— separa els municipis segons la major o menor incidencia 
que hi exerceix el PDC. És un eix bipolar que separa l'esquerra d'una banda 
(PSC-PSUC) i el PDC de l'altra. L'eix Y ^component II— els discrimina se
gons la major o menor incidencia que hi té la UCD. Aquest és també un eix bi
polar que contraposa la UCD al PDC, és a dir, un centre governamental a un 
centre nacionalista. 

Segons aixó, en el quadrant 1 se sitúen els municipis fortament favorables 
al PDC, en el quadrant 2 aquells en qué predomina l'esquerra (PSC-PSUC), en 
el quadrant 3 hi hauria aquells municipis —inexistents al Valles i al Mares
me— on apareixeria una bipolarització entre la UCD i PSC-PSUC. En el qua
drant 4 trobem els municipis gairebé inexistents a les nostres comarques— 
on hi ha una bipolarització UCD-PDC amb predomini del primer. 

En el gráfic 6 hem assenyalat les zones de máxima concentració —núvols 
de punts— de municipis15. Segons aixó podríem detectar-ne 5 tipus. 

1. Municips amb fort predomini de l'esquerra 
2. Municipis amb una bipolarització Esquerra-PDC amb predomini de l'es

querra (PSC o PSUC). 
3. Municipis amb una bipolarització Esquerra-PDC pero amb predomini d'a-

quest. 
4. Municipis amb fort predomini del PDC 
5. Municipis amb bipolarització PDC-UCD. 

• "i 

14. Recordem, pero, el que hem dit sobre la subvaloració quantitativa deis 
treballadors en la nota 11 d'aquest mateix article. 

15. En el gráfic n.° 6 per facilitar-ne la lectura hem representat només apro-
ximadament el 80 % deis municipis de les comarques estudiades. La majoria de 
municipis exclosos pertanyen al típus 3 i estañen situats en el quadrant I. 
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Si examinem acuradament el gráfic esmentat veurem que, quant a nombre de 
municipis, el centre de gravetat se sitúa en el quadrant I perqué en la ma-
joria de municipis del Vallés-Maresme —sobretot del Valles Oriental i del Ma-
resme— guanya el PDC amb una presencia mes o menys important de l'es-
querra. 
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TIPOLOGÍA DELS MUNICIPIS DEL VALLES I DEL MARESME 

Pero, si en comptes de fixar-nos en el nombre de municipis, ens fixem en la 
població d'aquests, trobem que el centre de gravetat es desplaga del quadrant 
I al II perqué en la majoria de municipis grans —caps de comarques i d'al-
tres— hi predomina l'esquerra —Mataró, Sabadell, Terrassa, Granollers...—. 
Pensant en les eleccions municipals, podriem dir que —deixant de banda la 
tendencia históricament comprovada que el'vot de les eleccions municipals 
té una tendencia mes esquerrana— el PDC podría guanyar en mes municipis 
mentre que l'esquerra ho faria en els mes importants. 

Si ens fixem en les característiques socioeconómiques dels diferents tipus 
de municipis, veiem que tot els de tipus 1 teñen una forta concentració de 
class treballadora i compten amb els índexs mes alts d'immigració de la cir-
cumscripció electoral de Barcelona. Els de tipus 2 i 3 son municipis mes equi
libráis respecte a la proporció d'habitants nascuts a Catalunya i a la resta de 
l'Estat, coexistint en molts d'ells Tagricultura i la industria. Els de tipus 4 i 
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5 teñen en comú la ruralitat i el predomini gairebé absolut de l'agricultura. 
A part de les conclusions generáis que hem anat comunicant, podríem dir, 

com a cloenda del nostre estudi, que al Valles i al Maresme hí ha certament 
una influencia de l'estructura socioeconómica en el comportament electoral, in
fluencia que resulta matisada en alguns espais peí fet de la concentració for-
ta d'indústria i immigració i en d'altres per un rerafons cultural —zona pro
pera a Osona— que haurem d'estudiar a partir d'altres variables qualitatives 
procedents d'enquestes sobre actituds. També caldrá veure en un futur im-
mediat el grau d'éstabilitat del comportament electoral deis diferents tipus 
de municipis dintre deis diversos «espais» que hem detectat en aqüestes co
marques. 

2. LES ELECCIONS AL CONGRÉS DEL 15 DE JUNY DE 1977 A L'ALT 
URGELL 

Pascual Ingla/Francesc Pallares 

La decisió d'iniciar aques treball va ésser deguda a una doble motivació: 

— Com a urgellencs, perqué per mitjá d'aquest estudi podíem contribuir po-
sitivament a l'análisi de la realitat de la nostra comarca. Creiem que l'ela-
boració d'un nou model económic i territorial per a Catalunya, encaminat 
a reduir progressivament els desequilibris entre les diferents zones del nos
tre territori, necessita fonamentar-se en un coneixement profund de la rea
litat de cada lloc. 

— Com a sociolegs, perqué creiem que l'estudi deis diversos comportaments 
socials a l'interior d'unitats que sovint es tracten com a homogénies pot 
aportar elements molt valuosos per a la realització d'estudis a un nivell 
molt mes ampli. Aportado modesta pero necessária tant a nivell de dades 
empíriques com de suggeriment de «pistes» d'investigació i/o d'enfoca-
ments metodológics. 

És, dones, en aquesta doble perspectiva que voldríem situar, també, el lector. 
• 

2.1. Qüestions referents al métode i a les fonts 

Per assolir el nostre objectiu, el primer que ens várem plantejar va ser l'ob-
tenció d'unes dades ecológiques de base (demográfiques, económiques...) to-
talment fiables, sense les quals perdía molt sentit el nostre treball. 

És prou coneguda la total desidia i ineficacia del sistema franquista i de la 
seva burocracia a l'hora de recollir i elaborar dades estadístiques fiables. La 
situació de marginació i depressió de la nostra comarca agreujava encara 
molt mes el problema de la manca de dades. 

Podíem disposar de les dades del CIDC, pero en ser elaborades sobre una 
mostra que no garantía la fiabílitat suficient peí que fa ais municipis de menys 
de 5.000 habitants (tots els de la nostra comarca excepte la capital) era evi-
dent que no les podíem utilitzar. 

Per tant, per obtenir les dades que necessitávem várem recorrer a les fonts 
mes primáries: cens electoral, padró municipal, contribució rústica i pecuá-
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ria... A mes a mes, la manca de mitjans técnics i económics ens obligava a la 
ingent tasca d'elaborar-les manualment (i després, de tractar-les). 

L'explotació de les fonts va ser feta de la següent manera: 

A) Del cens electoral del 1975 (amb les rectificacions de 31-12-76) podíem 
obtenir les dades sobre el sexe, l'edat, l'estat civil i la professió de tots els elec-
tors de l'Alt Urgell distribuíts per taules electorals, municipis i nuclis de po-
blació (a l'Alt Urgell hi ha molts municipis que son agrupacions de diferents 
nuclis de població). 

A partir de les dades deis cens várem classificar els electors de la se
güent manera (diferenciant el sexe en cada un deis apartáis): 

1. GRUPS D'EDAT. Hem utilizat una periodització clássica d'intervals de 
10 anys, que és prou detallada, i a la vegada operativa, per al nostre estudi. 

2. ESTAT CIVIL. Solters, casats i vidus. 
3. CATEGORÍA SÓCIOPROFESSIONAL. Teníem diferents opcions a l'hora 

de triar una classificació de categories socioprofessionals. 

Dues idees básiques varen guiar la nostra decisió: 
Ens interessava una classificació que fos una expressió, com mes exacta 

millor, de la situació social (en el seu sentit mes ampli) deis electors que s'hi 
agrupen. 

Per altra banda, tampoc no es tractava de fer una classificació de catego
ries socioprofessionals en abstráete, sino una que fos adequada a la particu
lar estructura social i económica de l'Alt Urgell. Així evitávem agafar catego
ries inútiles (per la seva nuHa importancia a la nostra comarca) o menystenir-
ne d'altres que a casa nostra convé destacar. 

Basant-nos en aqüestes dues orientacions várem desglossar el cens en una 
gamma molt amplia de categories, les quals hem anat després fusionant fins a 
arribar a la classificació definitiva, que és la que figura a continuació, com
plementada amb els exemples mes significatius del contingut de cadascuna: 

OBRERS: Peons, operaris, industries lleteres, dependents de comer?, cambrérs, 
metaHúrgics, e t c . . 

EMPLEATS: Administratius (banca, empreses, funcionaris), encarregats de ta
ller o departament, perforistes, secretáries... 

QUADRES MITJANS: Professors E.G.B., perits, A.T.S., aparelladors, etc. 
QUADRES SUPERIORS: Llicenciats universitaris, alt personal directiu, alts 

funcionaris... 
PROPIETARIS DE LA INDUSTRIA O DELS SERVÉIS: Comerciants, propie-

taris de tallers, contratistes d'obres, taxistes, transportistes, rendistes... 
PAGESOS: Pagesos, ramaders, avicultors-
CLERGUES: Capellans, religiosos. 
MILITARS i FOP.: Militars, guárdies civils, policía armada, inspectors de po

licía governativa... 
ESTUDIANTS. 
JUBILATS. 
FEINES DE CASA. 

Pero, perqué aquesta clasificació respongués al máxim a la realitat, hem hagut 
de corregir greus ambigüitats i mancances del cens. Els problemes que se'ns 
han presentat i les solucions que ens han semblat mes adients son: 
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a) Quan la professió que figura en el cens no ens expressa ni explícitament 
ni implícitament la condició de propietari o assalariat de l'elector. —Ens 
hem trobat molts cops amb la professió: «electricista», o «mecánic», o 
«xofer» i no sabíem on classificar-los—. En aquest cas la^solució la várem 
trobar per mitjá de les llistes de propietaris de cada ram publicade$ a 
la «Guía Comercial i Turística de la provincia de Lérida, 1973» editada 
per la Cambra de Comerc. i de la Industria de Lleida. D'aquesta manera 
hem pogut separar els propietaris deis assalaríats amb un marge d'error 
molt petít. 

b) Un mal costum tradicional fa que la dona que no és assalariada ni tam-
poc directament propietaria consti en el cens com de professió «sus labo
res». La quasi totalitat de les dones que treballen a la propietat del seu 
marit sigui en el ram del comerc o de l'explotació agropecuaria, son cen : 

sades d'aquesta manera. 

Si parem compte en Testructura económica de l'Alt Urgell, veurem que exis-
teixen molt poques explotacions de comerc al detall o de pagés que no si-
guin basades quasi exclusivament en els membres de la familia, entre els 
quals cal comptar també la dona. 

Per tant, per a poder reflectir de la manera mes fidel possible la realitat 
de la nostra comarca, s'imposa un transvassament d'efectius de la categoría 
«feines de casa» (sus labores) a la part femenina de les categories «propieta
ris de la industria o deis servéis» i «pagesos». 

El problema se'ns presenta només peí que fa a les dones casades perqué 
les solieres o vídues propietáries ja apareixen censades com a tais. 

En funció de tot aixó ens va semblar que la manera mes adient de solucio
nar aquest problema era, per a cada secció i municipi, incrementar el nombre 
de dones propietáries o pageses en una xifra resultant d'aplicar el percentat-
ge d'homes casats al nombre d'homes comerciants o pagesos censats (subca-
tegories que coneixem), deduint la suma d'aquestes dues xifres del nombre 
de dones censades a «feines de casa». 

Evidentment és una correcció que no resulta totalment exacta, pero que 
ens permet donar una imatge mes ajustada de la nostra realitat i eliminar 
una greu deformado. 

B) Del Padró Municipal de la Seu d'Urgell várem treure les dades sobre la 
immigració de fora de Catalunya a la Seu. No es tractava de fer un gran estu-
di sociológic sobre el fet immigratori, sino de trobar la classificació mes ope
rativa per veure de quina manera aquest factor podia ajudar-nos a explicar el 
comportament electoral. En funció d'aixó várem establir els següents criteris 
de classificació: 

— abans de 1950 
— de 1950 a 1959 
— de 1960 a 1960 
— a partir de 1970 

— CATEGORÍA SOCIO-PROFESIONAL: (agafant només aquelles categories 
on la immigració és mes important) 
1/ Obrers, 2/ empleáis, 3 / propietaris de la industria o deis servéis, 
4 / feines de casa, 5/ la resta (fonamentalment jubiláis i a les seccions 3 
i 6 de la Seu (guárdies civils i militars respectivament). 
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— LLOC DE NAIXEMENT: A causa del gran nombre d'andalusos establerts 
a la Seu hem introduit la diferenciació: nascuts a Andalusia i nascuts a la 
resta d'Espanya. 

— SEXE: Homes i dones. 

C) Les dades sobre l'índex de práctica religiosa per municipis, les hem tre-
tes de l'estudi realitzat peí C.I.S.E.C., «Mapa religiós de Catalunya» I.S.P.A. 
n.° 107. Barcelona 1974. 

D) Per concloure aquesta part voldríem fer unes darreres remarques: 

— Llistes del cens puntejades: Grácies a la coHaboració deis interventors de 
cjiferents forces polítiques (UCD, Pacte, PSC, PSUC) hem pogut disposar 
de llistes puntejades que assenyalen els votants efectius a cada taula elec
toral: Aixó ens ha permés un estudi molt mes exacte de l'abstenció i del vot. 

— Limitacions del cens: Ens va sorprendre el molt alt percentatge d'absten-
ció deis electors de 21 a 29 anys. Aixó ens va fer fer una serie de verifica-
cions que van donar com a resultat comprovar que, sobretot ais municipis 
petits, moltes de les persones entre 21 i 29 anys censades allí ja no hi viuen 
perqué han hagut d'anar a buscar feina a un altre lloc i encara no han 
regularitzat la seva situació censal. 

S'ha de teñir en compte aquesta dada en estudiar els quadres d'estructura 
de la població i de l'abstenció. 

2.2. DESCRIPCIO SOCIOECONÓMICA DE L'ALT URGELL 

La comarca de l'Alt Urgell compren els municipis de la valí del Segre i de les 
conques deis rius que hi conflueixen des del municipi d'Aristot-Toloriu a la 
part mes alta fins al de Bassella a la part mes baixa. 

És una comarca eminentment rural i per tant les activitats compreses dins 
el sector primari —agricultura, ramaderia, explotacions forestáis— consti-
tueixen l'auténtic fonament de tota l'activitat económica de l'Alt Urgell. 

A la part mes alta —des d'Aristot-Toloriu fins a Organyá— l'activitat en 
el sector primari es basa en la petita i mitjana explotació agropecuaria de 
tipus familiar per a la producció de llet. En canvi, a la part mes baixa, hi 
predominen l'horticultura i els cereals. 

El sector industrial, molt feble, es va iniciar amb la transformació deis 
productes «primaris» del país, principalment de la llet, la fusta i la cara, per 
continuar, a mesura que creix la capital comarcal, amb la industria de la 
construcció, la qual marca un grau de dinamisme molt elevat en relació amb 
les altres industries no transformadores deis productes naturals. Recentment 
s'han implantat unes poques pero importants fabriques a la Ribera de l'Urge-
llet, Organyá i Oliana, els processos industriáis de les quals es basen en la 
transformació de primeres matéries alienes al país. 

El sector de servéis se sitúa básicament a la capital comarcal —la Seu 
d'Urgell— llevat d'algunes industries hoteleres lligades al turisme i d'un pe-
tit comer? a Oliana i Organyá. 

Situat plenament a l'indret que hom anomena «la Catalunya pobra», les ca-
racterístiques socioeconómiques de l'Alt Urgell giren al voltant de 3 paráme-
tres cardinals: 
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1. La depressió económica resultant del model de desenvolupament patit 
sota el franquisme, que, fomentant l'especulació, ha servit per concentrar 
Pactivítat industrial a molt poques zones i ha deixat totes les altres sense 
possibilitats de dinamitzar la seva economia. 

2. La marginació a tots nivells (comunicacions dolentes, greus déficits sani-
taris i escolars, manca d'equipaments socioculturals i recreatius, etc..) pro-
ducte d'un sistema polític autoritari i centralista basat en una organització 
territorial (la provincia) absolutament inadequada a la nostra realitat. 

3. El progressiu despoblament com a resultant deis 2 punts anteriors: 

1860 -
1900-
1930-
1950-
1975 

- 28.278 habitants 
- 18.898 
- 20.743 
- 22.002 » 

19.232 » 

ALT URGELL 

HABITANTS PER MUNICIPIS 1975 

La Seu d'Urgell 
Oliana 
Órganyá 
Ribera de l'Urgellet 
Coll de Nargó 
Valls del Valira 
Montferrer - Castellao 
Alas - Cerc 
Peramola 
Fígols-Alinyá 
Bassella 
Valls d'Aguilar 
Arístot-Toloriu 
Cabo 
Estamariu 
La Vansa - Fórnols 
Josa-Tuixent 
ArségueS 
Cava 

Tota] 

9.392 
2.055 
1.150 

914 
723 
703 
630 
531 
487 
459 
411 
346 
195 
179 
151 
151 
134 
78 
66 

18.735 

L 

r 

L'actual divisió administrativa és fruit de diverses annexions d'antics munici-
pis que a partir del 1960 s'han agrupat donada la poca població residual que 
hi existia. Mentre que el 1960 existien quaranta municipis, el 1970 ja s'havien 
reduit a vint-i-vuit i actualment —1978—, son 19 els ajuntaments, deis quals 
16 oscillen entre els 65 habitants, el de Cava (l'ajuntament de menys població 
de Catalunya) i el de Ribera de TUrgellet (agregació de pobles) amb 924 habi
tants. Els tres municipis restants, Organyá, Oliana i la Seu d'Urgell teñen mil 
cent cinquanta (1150), dos mil cinquanta-cinc (2055) i nou mil vuit-cents setan-
ta-un (9871) habitants respectivament. 

A mes a mes d'aquesta major densitat demográfica, Testructura socioeco
nómica d'aquests tres municipis és molt diferent de la resta, per dues raons 
principáis: 
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1. Encara que en diferent escala, en tots tres radiquen industries. 
2. Cadascun d'ells exerceix una funció de capitalitat i, per tant, de centre de 

servéis en les seves respectives subcomarques. 
F 

Aquesta diferent base económica municipal i la diferent estructura social 
inherent ens ha determinat a dividir l'Alt Urgell en dues zones per tal de poder 
estudiar el comportament electoral en unitats mes homogénies. Anomenarem 
Zona Urbana la formada pels municipis de la Seu, Oliana i Organyá i Zona 
Rural la formada per la resta deis municipis de la comarca. 

2.3. La població electoral 

L'análisi de la població electoral, la fem a tres nivells: 
l.er Com una visió global de Telectorat de l'Alt Urgell; 2.° Com una vísió 

comparativa de la població electoral de la ZU i la ZR; 3.er Descrívint Telecto
rat de la Seu d'Urgell. 

La població electoral de l'Alt Urgell constava, el 15 juny 1977, de 13.354 
persones, de les quals 8.639 habitaven a la Zona Urbana (ZU) i 4.715 a la Zona 
Rural (ZR). 

l.er Els trets principáis que defineixen el conjunt de la població electoral de 
l'Alt Urgell son: una superioritat, encara que lleugera, deis homes (50,89 %) 
sobre les dones (49,10 %) ; una reduida presencia de les edats joves (31,92 % de 
21 a 39 anys contra 39,03 % de 40 a 59 anys); un elevat índex de soltería mas
culina (14,48 %) en comparació amb la femenina (7,95 %); i el predomini de la 
categoría «Pagés» sobre la resta de les categories socioprofesíonals. 

Ens trobem, dones, que malgrat la superioritat demográfica de la ZU, les 
característiques sociológiques de Telectorat de TAlt Urgell resulten qualitati-
vament determinades per les característiques de la ZR. 

2n. La comparació de Testructura de la població electoral corresponent a 
cada zona per rao del sexe ens dona una primera constatació important. Men-
tre que a la zona urbana existeix un lleu predomini de Telectorat femení 
(50,72 %) sobre el masculí, (49,28 %) , cosa normal en qualsevol població per 
causa de la major esperanca de vida de la dona respecte a Thome, a la zona 
rural hi ha un desequilibri molt remarcable. El 53,83 % de la població elec
toral correspon al sexe masculí i el 46,16 % al femení. L'estructura tradicional 
agraria fa que Thome estigui mes lligat a la térra que la dona i per aixó aques
ta té mes mobilitat social, que Tempeny a Temigració des de les edats hábils 
per a iniciar el treball, el qual ha d'anar a buscar en indrets mes urbans i 
industrialitzatzs. 

Aquesta emigració rural femenina origina a Testructura de la població elec
toral rural per rao de Vestal civil un índex de soltería masculina molt mes 
alt (19,67 %) que Tíndex de soltería femenina (7,95 %). El noi pagés troba gran 
dificultat a Thora de casar-se, de buscar parella, ja que la del propi medi ha 
marxat i és molt difícil —donades les característiques del món rural— cercar
la en altres medis. A la zona urbana existeix també un cert desnivell entre els 
homes solters (11,54 %) i les dones solteres (7,94%) la qual cosa ens marca 
el context rural on s'insereix. 

Per tal de facilitar la lectura i comparació entre les dues zones, agrupem 
els electors per rao de les edats en tres grups diferenciats. Els electors com-
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presos entre els 21 i els 39 anys a la zona rural representen el 25,65 % de la 
totalitat d'electors i a la zona urbana el 35,33 %. El pobles rurals amb mes in
cidencia d'electors d'aquesta edat son: Arséguel (31,80 °/o), Alás-Cerc (30,94 %), 
Aristot-Toloriu (28,74 %) i Coll de Nargo (27,32 %). Per altra banda, dins de 
l'estructura de la població electoral urbana, on hi ha mes incidencia d'electors 
de 21 a 39 anys és a Oliana (37,83 %). Fet motivat, sens dubte, per la retenció 
de la joventut a l'esmentat poblé, que ofereix abundants llocs de treball enca
ra que polaritzats en una única fábrica. 

L'electorat de 40 a 59 anys totalitza el 40,16 % a la zona rural, i un per-
centatge inferior encara que molt semblant (38,34 %) a la zona urbana. So-
brepassen les mitjanes els pobles de Bassella (45,72 %), Valls del Valira 
(43,50 %) i Montferrer-Castellbó (42,84 %) de la zona rural i, a la zona urbana, 
algunes seccions de la Seu d'Urgell. 

A la zona rural, l'electorat de 60 anys i mes assoleix el 34,15 % de la tota
litat, mentre que a 1'urbana se sitúa en el 26,2%. Els pobles de la Vansa-
Fórnols (49,4 %), Cava (46,53 %) Cabo (38,25 %) i Josa-Tuixent (36,02 %) son 
els que teñen els índexs mes alt d'electorat d'aquesta edat a la zona rural i 
a la zona urbana Organyá (34,28 %). 

Per l'estructura de l'edat, la característica mes significativa de l'electorat 
de l'Alt Urgell és la d'ultrapassar majoritáriament els 40 anys (68,07 %). Fal
ten en la seva estructura, principalment a la zona rural i amb no tanta inci
dencia a la zona urbana, contingents electorals (31,92 %) de menys de 40 
anys. L'emigració per manca de llocs de treball a la comarca n'és la causa, 
com ja hem insistit moltes vegades al llarg d'aquest treball. 

Per rao de l'estructura socioprofessionál, la categoría mes important deis 
electors urbans és la de les dones de «reines de casa» (33 %) seguida deis 
«obrers» (24,67 %), deis «propietarís de la industria o deis servéis» (11,63 °/o), 
deis «jubiláis» (9,13%), deis «pagesos» (7,97%) i deis «empleáis» (5,40%); 
la resta de les professions —quadres mitjans, quadres superiors, militars, re-
ligiosos-clergat i estudiants— oscil-len entre el 0,85 % i el 2,05 %. 

L'electorat rural, el major nombre d'electors son «pagesos» (50,49 %) se-
guit de les dones de «feines de casa» (23,03 %) i deis «jubiláis» (8,41 %). Els 
«obrers» representen el 8,16 % de la totalitat i els «propietaris», el 4,49 %. La 
resta de les professions teñen a la zona rural uns percentatges que no arriben 
a l'l % de la totalitat de la població electoral, llevat els «empleáis», que as-
soleixen el 2,66 %. 

Existeix, dones, una clara diferenciació en l'estructura socioprofessional 
de la població electoral urbana i rural, la qual cosa ha motivat —a part les 
altres raons ja indicades— la distinció de les dues zones. 

3.er Donada la importancia de la Seu d'Urgell com a capital comarcal, i tam
bé, peí seu rellevant nombre d'electors, cal fer una breu descrípció sociológica 
específica de cada secció electoral. 

A nivell censal i electoral, la Seu d'Urgell es divideix en set seccions (nou 
taules). 

A part de les seccions 1.a, 2.a i 7.a, no es pot dir que aquesta divisió corres-
pongi a zones urbanísticament i sociológicament homogénies de la Seu. 

La secció 1.a se sitúa íntegrament al «case antic» on predominan les per
sones de 40 a 59 anys. Aqüestes representen el 42,82 % de l'electorat de la 
secció. La mitjana de la Seu del mateix grup és del 38,88 %. És la secció de la 
máxima densitat «obrera» (29,33 %). El 31,79 % de la seva població és immi-
grada, de la qual el 59,07 % son nascuts a Andalusia. 
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La secció 2.a compren la «corona exterior» del case antic, pas entremig 
d'aquest i el modern eixample. Donada la presencia de l'Asil, és la secció amb 
un índex mes elevat de persones que superen els 60 anys (29,48 %). 

En relació amb la secció 1.a, hi ha mes incidencia de «propietaris» i menys 
d'«obrers», pero aqüestes dues categories son lleugerament superiors a la cor-
responent mitjana a nivell de la Seu. És la secció amb mes presencia relati
va de «clergues». El percentatge de nascuts fora de Catalunya (21,79 %) és 
inferior a la mitjana de la Seu (28,93 %). El 53,46 % deis immigrants son tam
bé andalusos. 

L'antic terme municipal de Castellciutat constitueix la secció 7.a. 
Annexionat a la Seu d'Urgell l'any 1971, té unes característiques históriques, 

geográfiques, urbanístiques i socioeconómiques própies, que el fan un nucli 
amb una personalitat molt definida i perfectament diferenciable del que és 
la Seu estricta. A mes, té molts elements de «ruralitat»; una manca de pobla-

MUNICIPIS 

ZONA RURAL 

Alás-Cerc 
Aristot-Toloriu 
Arséguel 
Bassella 
Cabo 
Cava 
Coll de Nargó 
Estamariu 
Fígols-Alinyá 
Josa-Tuixent 
Montferrer-Castellbó 
Peramola 
Ribera Urgellet 
Valls d'Aguilar 
Valls del Valira 
La Vansa-Fórnols 

Total 

MUNICIPIS 
ZONA URBANA 

Organyá 
Oliana 
La Seu d'Urgell 

Secció 1.a 

2.a 

3.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

Castellciutat 

Total 

Homes 

N.°ab-
solut 

242 
85 
35 

173 
71 
36 

284 
70 

194 
65 

259 
189 
309 
151 
307 
70 

2.540 

n * 
% 

55,50 
53.13 
53,03 
54,57 
52,21 
62,07 
51,08 
57,85 
56,23 
53,28 
53,62 
51,08 
52,82 
54,51 
54,82 
56,91 

53,87 

Homes 

N.° ab-
solut 

417 
730 

512 
551 
356 
449 
678 
367 
197 

4.257 

% 
'O 

50,18 
51,52 

48,30 
47,09 
50,42 
49,17 
48,64 
48,74 
49,87 

49.27 

NOMBRE D'ELECTORS 

Dones 

N.° ab-
solut 

194 
75 
31 

144 
65 
22 

272 
51 

151 
57 

224 
181 
276 
126 
253 

53 

2.175 

A * 
% 

44,50 
46,87 
46,97 
45.43 
47,79 
37,93 
48,92 
42,15 
43,77 
46,72 
46,38 
48,92 
47,18 
45,49 
45,18 
43,09 

46,13 

Dones 

N.° ab-
solut 

414 
687 

548 
619 
350 
464 
716 
386 
198 

4.382 

o/n /o 

49,82 
48,48 

51,70 
52,91 
49,57 
50,82 
51,36 
51,26 
50,12 

50,72 

Total 

N.° ab-
solut 

436 
160 
66 

317 
136 
58 

556 
121 
345 
122 
483 
370 
585 
277 
560 
123 

4.715 

Total 

N.° ab-
solut 

831 
1.417 

1.060 
1.470 

706 
913 

1.394 
753 
395 

8.639 

%̂ 

% 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

-

% 

100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

392 



de 21 a 29 anys (14,43 %) quasi el doble índex de soltería masculina 
(12,65%) sobre la femenina (7,34 %), una forta presencia de «pagesos» 
(23,03 %) i un baix índex d'immigració (18,99 %). en comparado a les altres 
seccions de la Seu. 

Les seccions 4.a i 5.a ocupen quasi la totalitat de l'eixample de la Seu i 
ambdues teñen unes característiques sociológiques molt coincidents. Hi pre
dominen les edats joves de 21 a 39 anys amb un percentatge del 38,21 % a la 
4.a i del 40,39 % a la 5.a. La mitjana de la Seu del mateix grup és del 35,48 %. 

Son les seccions amb mes forta presencia d'«empleats», «quadres mitjans» 
i «quadres superiors». La composició «obrera» se sitúa al nivell de la mit
jana global (22,56 % a la secció 4.a i 22,81 % a la 5.a). L'única diferencia nota
ble entre Tuna i l'altra secció radica en les persones immigrades, les quals 
abunden mes en la secció 5.a (31,33 °/o) que en la 4.a (23,88) %. 

Finalment, les seccions 3.a i 6.a ni considerades separadament ni preses 

TOTALS COMARCALS ALT URGELL 
Estructura de la població electoral 

• 

EDATS 

21—29 
30 — 39 
40 — 49 
50 — 59 
60 — 69 
70 — 79 
80 i mes 

r -

Total 

ESTAT CIVIL 

Solters 
Casats 
Vidus 

Total 

Homes 

N.° ab-
solut 

1.164 
1.083 
1.350 
1.307 
1.052 

632 
209 

6.797 

n 

1.934 
4.569 

294 

6.797 

CATEGORÍA SOCIOPROFESSIONAL 

Obrers 
Empleáis 
Quadre mitjá 

» superior 
Propietaris Ind. i servéis 
Pagesos 
Militars i FOP 
Clergat 
Estudiants 
Jubiláis 
Feines de casa 

Total 

2.152 
406 
108 
70 

892 
1.902 
185 

59 
126 
897 

— 

6.797 

% 

cens 
comarcal 

• 

8,71 
8,10 

10,10 
9,78 
7,87 
4,73 
1,56 

50,89 

14,48 
34,21 
2,20 

50,89 

16,12 
3,04 
0,81 
0,52 
6,68 

14,24 
1,39 
0,44 
0,94 
6,72 

50,89 

Dones 

N.° ab-
solut 

1.021 
995 

1.276 
1.282 
1.036 

692 
255 

6.557 

1.061 
4.552 

944 

6.557 

365 
187 
111 

18 
325 

1.168 

69 
88 

289 
3.937 

6.557 

% • 

cens 
comarcal 

7,64 
7,45 
9,55 
9,60 
7,75 
5,18 
1,91 

49,10 

7,95 
34,09 
7,07 

49,10 

2,73 
1,40 
0,83. 
0,13 
2,43 
8,75 
i 

0,52 
0,66 
2,16 

29,48 

49,10 

total 

N.° ab-
solut 

2.185 
2.185 
2.626 
2.589 
2.088 
1.324 

564 

13.354 

2.995 
9.121 
1.238 

13.354 

2.517 
593 
219 
88 

1.217 
3.070 

185 
128 
214 

1.186 
3.937 

13.354 

% 

cens 
comarcal 

16,36 
15,56 
19,65 
19,38 

1 15,62 
9,91 
3,47 

100 

22,43 
68,30 
9,27 

100 

18,85 
4,44 
1,64 
0,66 
9,11 

22,99 
1,39 
0,96 
1,60 
8,88 

29,48 

100 
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com a conjunt no constitueixen cap zona homogenia. La secció 3.a inclou una 
petita part de l'eixample, les bordes al nord i a Test de la Seu, les zones su-
burbials de la mateixa orientació i la caserna de la Guardia Civil. Aquest últim 
factor dona a la secció 3.a el mes elevat nombre d'electors joves (47,58 %). La 
secció 6.a inclou també una petita franja de l'eixample, tot el barrí de Santa 
Magdalena, les bordes de la riba esquerra del Segre i els pavellons militars. 

Per tant, la composició sociológica d'ambdues seccions és molt diversa: 
«empleats», «obrers» i «propietaris» a l'eixample, a les zones suburbials i 
a Sta. Magdalena; «pagesos» a les bordes; i «militars» i «Guardia Civil» a les 
respectives casernes. Per tant l'estudi i tractament de les dades totals d'a-
questes seccions cal fer-lo amb molta cura per tal de no treure'n ínterpreta-
cions inexactes. 

TOTALS ZONA RURAL 
Estructura de la Població electoral 

EDATS 

21—29 
30 — 39 
40 — 49 
50 — 59 
60 — 69 
70 — 79 
80 i mes 

Total 

ESTAT CIVIL 

Solters 
Casats 
Vidus 

Total 

' Homes 

N.° ab-
solut 

367 
319 
471 
530 
449 
297 
107 

2.540 

937 
1.441 

162 

2.540 

CATEGORÍA S O C I O P R O F E S S I O N A L 

Obrers 
Empleats 
Ouadre mitjá 

» superiors 
Propietaris Ind. i servéis 
Pagesos 
Clergat 
Militars i FOP. 
Estudiants 
Jubiláis 
Feines de casa 

Total 

333 
88 
16 
9 

193 
1,515 

10 
8 

23 
345 

— 

2.540 

% total 
homes 

ZR 

14.45 
12,56 
18,54 
20,87 
17,68 
11,69 
4,21 

100 

36,89 
56,73 
6,38 

100 

13,11 
3,46 
0,63 
0,35 
7,60 

59,65 
0,39 
0,31 
0,91 

13,58 

100 

Dones 

N.° ab-
solut 

274 
250 
398 
495 
386 
271 
101 

2.175 

375 
1.440 

360 

2.175 

52 
38 
35 
8 

19 
866 

^ ^ — 

19 
52 

1.086 

2.175 

% total 
dones 

ZR 

12,60 
11,49 
18,30 
22,76 
17,75 
12,46 
4,64 

100 

17,24 
66,21 
16,55 

100 

2,39 
1.75 
1,61 
0,37 
0,87 

39,82 

0,87 
2,39 

49,93 

100 

Total 

N.° ab-
solut 

641 
569 
869 

1.025 
835 
568 
208 

4.715 

1,312 
2.881 

522 

4.715 

385 
126 
51 
17 

212 
2,381 

10 
8 

42 
397 

1.086 

4.715 

I 

% total 
cens ZR 

13,59 
12,07 
18,43 
21,74 
17,70 
12.05 
4,41 

100 

27,83 
61,10 
11.07 

100 

8,16 
2,67 
1,08 
0,36 
4,49 

50,50 
0,21 
0,17 
0,89 
8,42 

23,03 

100 
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TOTAL ZONA URBANA 
(La Seu d'Urgell, Oliana, Organyá) 
Estructura de la població electoral 

r 

L 

EDATS 

21-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70-79 
80 i mes 

r 

Total 

ESTAT CIVIL 

Solters 
Casats 
Vidus 

Total 

Homes 

N.° ab-
solut 

*̂ 

797 
764 
879 
777 
603 
335 
102 

4.257 

97 
3.128 

132 

4.257 

% total 
cens ZU 

9,22 
8,84 

10,17 
8,99 
6,98 
3,87 
1,18 

49,27 

11,54 
36,21 

1,53 

49,27 

CATEGORÍA SÓCIOPROFESSIONAL 

Obrers 
Empleats 
Quadre mitjá 

» superior 
Propietaris 
Ind. i servéis 
Pagesos 
Militars i FOP 
Clergat 
Estudiants 
Jubiláis 
Feines de casa 

Total 

1.819 
318 

92 
61 

699 
387 
177 
49 

103 
552 

4.257 

21,05 
3,68 
1,06 
0,71 

8,09 
4,48 
2,05 
0,56 
1,19 
6,39 

49,27 

Dones 

N.° ab-
solut 

747 
745 
878 
787 
650 
421 
154 

4.382 

686 
3.112 

584 

4.382 

313 
149 
76 
10 

306 
302 

69 
69 

237 
2.851 

4.382 

% total 
cens ZU 

8,64 
8,62 

10,16 
9,11 
7,52 
4,87 
1,78 

50,72 

• 

7,94 
36,02 

6,76 

50,72 

3,62 
1,72 
0,88 
0,12 

3,54 
3,49 

— 

0,80 
0,80 
2,74 

33,00 

50,72 

N.° ab-
solut 

1.544 
1.509 
1.757 
1.564 
1.253 

756 
256 

8.639 

1.683 
6.240 

716 

8.639 

2.132 
467 
168 
71 

1.005 
689 
177 
118 
172 
789 
2.851 

8.639 

Total 

% cens 
ZU 

17,87 
17,46 
20,33 
18,10 
14,50 
8,75 
2,96 

100 

L 

19,48 
72,23 
8,28 

100 

24,67 
5,40 
1,94 
0,82 

11,63 
7,97 
2,05 
1,36 
1,99 
9,13 

33,00 

100 

2.4. Análisi de Tabstencio 

2AJ. Dades globáls 

El cens electoral a l'Alt Urgell era de 13.354 electors, 4.715 deis quals son cen-
sats a la ZONA que en el nostre treball considerem RURAL i 8.639 a la Zona 
Urbana. 

El nombre total de participamos a les eleccions del 15 de juny de 1977 ha 
estat de 9860. La mitjana de participació a l'Alt Urgell se sitúa al 73,83 %, i en 
conseqüéncia la mitjana d'abstenció al 26,17 %. La mitjana d'abstenció de 
Catalunya essent del 17,6 % del cens electoral, l'Alt Urgell se sitúa com la 4.a 

comarca mes abstencionista de Catalunya, només superada pels dos Pallars i el 
Solsonés. 

395 



Totals comarcáis 
ABSTENCIO 

(Cens electoral 13.354) 

EDATS 

21-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70-79 
80 i mes 

Total 

ESTAT CIVIL 

Solters 
Casats 
Vidus 

Total 

Homes 

N.° ab-
solut 

364 
207 
247 
247 
254 
192 
101 

1.612 

635 
868 
109 

1.612 

% total H. 
categoría 

31,27 
19,11 
18,30 
18,90 
24,14 
30,38 
48,33 

23,72 

32,33 
19,00 
37,07 

23,72 

CATEGORÍA S O C I O P R O F E S S I O N A L 

Obrers 
Empleáis 
Quadres mitjans 

» superiors 
Propietaris 
Ind. i servéis 
Pagesos 
Militars. i FOP 
Clergat 
Estudiants 
Jubilats 
Feines de casa 

Total 

341 
77 
18 
6 

137 
569 
83 

7 
69 

305 

1.612 

15,85 
18,97 
16,67 
8,57 

15,36 
29,92 
44,86 
11,86 
54,76 
34,00 

23,72 

Dones 

N.°ab-
solut 

306 
186 
255 
367 
332 
281 
155 

1.882 

367 
1.126 

389 

1.882 

74 
55 
23 
4 

42 
436 

5 
43 

107 
1.093 

1.882 

% total D. 
categoría 

29,97 
18,69 
19,98 
28,63 
32,05 
40,61 
60,72 

28,70 

34,59 
24,74 
41,21 

28,70 

20,27 
29,41 
20,72 
22,22 

12,92 
37,33 

_ _ 

7,25 
48,86 
37,02 
27,76 

28,70 

* 

N.° ab-
solut 

670 
393 
502 
614 
586 
473 
256 

3.494 

1.002 
1.994 

498 

3.494 

415 
132 
41 
10 

179 
1.005 

83 
12 

112 
412 

1.093 

3.494 

rotai 

% total 
categoria 

30,66 
18,91 
19,12 
23,72 
28,07 
35,73 
55,17 

26,16 

33,46 
21,86 
40,23 

26,16 

16,43 
29,26 
18,72 
11,36 

14,71 
32,74 
44,86 

9,38 
52,34 
34,74 
27,76 

26,16 

De manera concordant amb la resta de Catalunya, l'Alt Urgell del juny de 
1977 s'ha manifestat menys abstencionista que en les eleccions al Parlament 
de Catalunya de l'any 1932 (37,08) u i que en les eleccions a Corts del 1936 
(38,52)17. 

A rinterior de l'Alt Urgell, el comportament, lógicamente no ha estat pas 
homogeni: 

A la Zona Rural han participat 2.967 electors representant el 62,9 % sobre 
la totalitat de la població electoral rural. Per tant, l'índex d'abstenció a la 
Zona Rural és del 37,07 %, que en nombre absolut significa 1.748 abstencions. 

16. Conxita Mir: «L'elecció al Parlament de Catalunya a l'any 1932 a la cir-
cumscripció de Lleida». Perspectiva social n.° 10, ICESB, Barcelona, 1977. 

17. Elaborado propia a partir del «Butlletí Oficial de la Generalitat de Cata
lunya» 17 febrer 1936. 
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A la Zona Urbana han participat 6.893 electors representant el 79,78 % so
bre la totalitat de la població electoral urbana i 1.746, representant el 20,21 % 
d'abstenció urbana, s'han abstingut d'emetre el vot. 

Existeix, dones, una notable diferencia en les actituds participatives entre 
la Zona Rural i la Zona Urbana a la comarca de l'Alt Urgell, la qual ens dona 
un nou parámetre de diferenciació, aquest a nivell polític, entre les dues zones. 

. • , 

2A2. Abstenció Zona Rural 

Quadre d'abstenció rural per municipis, indicada en percentatges: 

Ordre Municiois 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Cava 
Valls del Valira 
Valls d'Aguilar 
Alás-Cerc 
Montferrer-Castellbó 
Aristot-Toloriu 
Coll de Nargó 
Mitjana rural 
Arséguel 
Josa-Tuixent 
La Vansa-Fórnols 
Estamariu 
Bassella 
Ribera de l'Urgellet 
Fígols-Alinyá 
Cabo 
Peramola 

Percentatges 
d abstenció 

50,00 
49,82 
48,37 
45,64 
42,02 
40,00 
37,23 
37,07 
36,36 
36,06 
32,52 
32,23 
30,91 
29,23 
28,69 
25,73 
22,43 

2.4.2.1. L'abstenció i els assentaments de les poblacions. 
Els municipis que es troben situats sota la mitjana d'abstenció rural son mu
nicipis que o no teñen actualment dispersió de població (Arséguel, Estamariu, 
Fígols-Alíanyá), o en teñen molt poca (Josa-Tuixent, Cabo), o están relativa-
ment ben comunicats els diversos nuclis de població amb el lloc on calia 
emetre el vot (Ribera de l'Urgellet, Peramola, Bassella). 

Per contra, els municipis amb gran nombre d'assentaments de població 
dispersa i mal comunicats (Cava, Valls del Valira, Valls d'Aguilar, Alás-Cerc. 
Montferrer-Castellbó, Aristot-Toloriu) acusen uns percentatges mes elevats 
d'abstenció. Existeix una correlació directa entre la dispersió de la població 
unida a la distancia de les taules electorals i l'índex d'abstenció, així com en
tre distancia simple i el referit índex. 

A manera d'exemple podem citar el poblé de Bescaran, del municipi de 
les Valls del Valira, on l'abstenció afectant 68 electors ha assolit el 89,47 % i es 
distribueix en el 82,60 % deis homes i el 100 % de les dones. El lloc on calia 
votar era Anserall i la comunicació normal entre ambdós pobles s'ha de fer 
travessant tres termes municipals: Estamariu, Alás-Cerc i la Seu d'Urgell amb 
un recorregut de 20 Km., la major part deis quals s'estén per un camí en con-
dicions deficients. Encara és mes significativa l'abstenció de tots dotze elec
tors del Quer Foradat. El lloc on calia emetre el vot se situava a Ansovell 
(municipi de Cava) amb la gran dificultat que comporta él desplacament d'un 
lloc a l'altre: 11 Kms. entre el Quer Foradat i la comarcal 1313, 3 Kms. d'a-
questa fins al Pont d'Arséguel, i 12 Kms. fins a Ansovell. 
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L'abstenció rural per nuclis de poblado 

Nuclis de població % d'abstenció 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
89,47 
85,71 
84,00 
81,25 
80,00 
80,00 
80,00 
76,47 
75,00 
73,80 
71,42 
70,96 
70,00 
69,23 
66,66 
66,66 
66,66 
65,62 
64,28 
63,15 
62,96 
60,00 
60.00 
59,09 
59,09 
58,20 
58,13 
57,14 
56,25 
55,55 
55,17 
53,33 
52,83 
50,00 
50,00 
50,00 
48,78 
47,22 
44'77 
43,47 
42,85 
42,85 
42,65 
42,10 
42,10 
40,90 
39,13 
38,46 

N.° absolut 

12 
8 
1 
5 
2 
4 
2 
6 
2 
7 

68 
6 

21 
13 
4 
8 

16 
26 
12 
31 
5 

22 
14 
9 
8 
4 

28 
21 
18 
12 
17 
3 
3 

13 
26 
39 
25 
12 
9 
5 

16 
8 

28 
12 
10 
15 
20 
17 
30 
10 
12 
9 

61 
24 
8 
9 

18 
10 

Querforadat 
Junyent 
Anyús 
Biscarbó 
Canturri 
Carmeniu 
Sallent de Castellbó 
Turbias 
Banyeres 
Argelagosa 
Bescaran 
Miravall 
Guils del Cantó 
Josa de Cadí 
Els Castells 
Avellanet 
Perles 
Vilamitjana 
Sisquer 
Gavarra 
Tost 
Argolell 
Aós de Civís 
Castellar de Tost 
Castellás 
Trejuvell 
St. Joan Fumat 
Pallerols 
Bastida d'Hortons 
El Ges 
Ars 
Barceloneta 
Cortiuda 
La Guardia d'Ares 
Taús 
Vilanova de Banat 
Artedó 
Torres 
Calvinyá 
Espaén 
Asnurri 
Belfpui 
Les Masies de Nargó 
Albet 
Valldarques 
Montanissell 
Sallent d'Organyá 
Aristot 
Castellbó 
Parroquia d'Hortó 
Castellnou de Carcolze 
SORRIBES 
Arfa 
Civís 
Mirambell 
Romanins 
Arcavell 
Barri de St. Antoni 



Nuclis de població % d'abstenció N.° absolut 

ANSOVELL 37,17 13 
PONT DE BAR 37,14 13 

Mitjana rural 37,07 

St. Andreu / Sta. Creu 
Ce re 
Poblé Sec 
Bar 
Cava 
ARSÉQUEL 
ALAS 
Toloriu 
Tragó 
Aguilar 
Barrí S t Pere 
Farga de Moles 
Guardiola de Bassella 
ESTAMARIU 
NOVES DE SEGRE 
Ogern 
Fórnols 
Adrall 
TUIXENT 
FÍGOLS 
Les Sorts 
La Clua 
COLL DE NARGÓ 
Llobera 
Montan 
Nuncarga 
MONTFERRER 
CABO 
Seix 
Adraén 
Bellestar 
Altes 
Alzina 
BASSELLA 
Hostalets 
Castellnou de Bassella 
Palanca de Noves 
PERAMOLA 
Ara ve 11 
Tora de Tosí 
ANSERALL 
PLA DE ST. TIRS 
Cornellana 
Canelles 
ALINYA 
Ossera 
Montargull 
S. Pere de La Vansa 

Total 

37,03 
36,66 
36,36 
36,36 
36,36 
36,36 
35,96 
35,71 
34,66 
34,04 
33,33 
33,33 
33,33 
32,23 
32,16 
31,48 
30,43 
29,78 
29,24 
29,19 
28,94 
28,57 
27,83 
27,58 
27,27 
26,92 
26,11 
25,73 
25,00 
25,00 
24,48 
23,40 
23,33 
22,58 
22,22 
20,83 
20,00 
17,80 
16,66 
16,66 
16,21 
14,43 
14,28 
13,33 
11,11 
7,14 
0,00 
0,00 

10 
11 
28 
12 
4 

24 
82 
10 
26 
16 
7 
6 
2 

39 
46 
34 
7 

42 
31 
40 
11 
8 

103 
8 

12 
7 

41 
35 
2 
4 

12 
11 
7 
7 
2 
5 
1 

47 
6 
1 

12 
28 

2 
2 
6 
1 

— 

— 

1748 

r 

El quadre anterior ens indica l'índex d'abstenció rural deis diversos nuclis 
de població ordenáis de major a menor desviació respecte a la mitjana. Els 
pobles escrits amb lletra Majuscula son els que tenien instaliada la taula 
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electoral, i es coHoquen gairebé tots per sota la mitjana d'abstenció. Aixó ens 
confirma l'afirmació formulada mes amunt en l'análisi de l'abstenció rural 
considerada a nivell de municipis, és a dir: a mes dispersio de nuclis de po-
blació i/o a mes dificultat per rao de la distancia del lloc on calia emetre el 
vot, mes abstenció. Per tant: 

a) Es posa de manifest la irracionalitat d'algunes agrupacions de nuclis 
de poblado en determináis municipis (Bescaran, Valls del Valira, Quer Fora-
dat, Cava, e tc . . ) 

b) En les properes elecciones caldria cercar un sistema per tal de facili
tar la participado de tothom. Altrament marginem una part de la poblado 
electoral que malgrat que no sigui quantitativament gaire important, ha de 
teñir l'oportunitat de poder exercir el seu dret a participar en la vida política 
del país en les mateixes condicions que la resta deis ciutadans. 

2.4.2.2. L'abstenció rural i el sexe 

QUADRE L'abstenció rural per sexe (% sobre el cens electoral coresponent) 

Municípi Homes Dones 

Alás-Cerc 
Aristot?Toloriu 
Arséguel 
Bassella 
Cabo 
Cava 
Coll de Nargó 
Estamariu 
Fígols-Alinyá 
Josa del Cadí-Tuixent 
Montferrer-Castellbó 
Peramola 
Ribera de l'Urgellet 
Valls d'Aguilar 
Valls de Valira 
La Vansa-Fórnols 

Totals 

Abs. 

98 
24 
12 
43 
12 
14 
92 
22 
51 
21 
93 
42 
76 
62 

135 
20 

817 

% 

40,49 
28,23 
34,28 
24,85 
16,90 
38,38 
32,39 
31,42 
26,28 
32,30 
35,90 
22,22 
24,59 
41,05 
43,97 
28,57 

32,16 

Abs. 

101 
40 
12 
55 
23 
15 

115 
17 
48 
23 

110 
41 
95 
72 

144 
20 

931 

% 

52,06 
53,33 
38,70 
38,18 
35,38 
68,18 
42,27 
33,33 
31,78 
40,35 
49,10 
22,65 
34,42 
57,14 
56,91 
37.73 

42,80 

El cens electoral deis homes a la zona rural comprenia 2.540 individus, 817 deis 
quals han deixar d'emetre el vot, aixó és, el 32,16 %. El cens electoral relatiu 
a les dones n'incloia 2.175, 931 de les quals han deixat de votar, cosa que re
presenta el 42,80 % de l'electorat femení. 

A tots els municipis, llevat del de Peramola, la diferencia entre l'abstenció 
masculina i la femenina és molt abundant a favor de les dones. Si bé és 
verítat que la participado femenina és també inferior a la masculina a la ZU 
de l'Alt Urgell, a la ZR la diferencia entre l'abstenció deis homes i la de les do
nes és molt mes elevada. Aixó vol dir que a mes deis factors que han condicio-
nat una major abstenció rural (difícils comunicacions, situació d'aillament, 
marginado...) el paper de la dona dins l'estructura familiar i social en el 
medi rural ha estat un factor d'abstenció femenina molt important. Cal dir, 
pero, que aquesta abstenció femenina és molt inflada peí fet que moltes noies 
joves han emigrat i no han regularitzat la seva situació censal. 
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I 

2.4.2.3. L'abstenció rural i les edats 
/ 

QUADRE L'abstenció rural per municipis i per grups d'edats, Indicada en percen-
tatges sobre el cens electoral corresponent 

Municipis 

Alás-Cerc 
Aristot-Toloriu 
Arséguel 
Basselía 
Cabo 
Cava 
Coll de Nargó 
Estamariu 
Fígols-AIinyá 
Josa-Tuixent 
Montferrer-Castellbó 
Peramola 
Ribera d'Urgeüet 
Valls d'Aguilar 
Valls de Valira 
La Vansa-Fórnols 

Total 

21-29 

56,9 
43,4 
75,0 
29,5 
45,4 
66,6 
43,7 
14,2 
41.1 
41,1 
27,8 
23,2 
31,5 
26,1 
50,0 
35,2 

37,4 

• 

30-39 

37,1 
43,4 
20,0 
20,0 
15,0 
37,5 
26,3 
20,8 
23,8 

7,1 
22,4 

8,1 
23,9 
56,5 
47,6 
50,0 

28,4 

40-49 

35,0 
37,5 
16,6 
26,9 
17,3 
60,0 
21,5 
20,8 
17,1 
19,2 
39,5 
17,1 
21,0 
59,5 
37,3 
17,6 

28,9 

Edats 

50-59 

45,5 
20,0 
18,1 
28,0 
24,1 
60,0 
37,3 
50,0 
28,7 
61,9 
39,6 
24,4 
28,9 
48,3 
42,1 
13,6 

35,3 

60-69 

39,2 
59,0 
31,2 
34,4 
23,0 
41,6 
45,7 
31,8 
24,5 
20,0 
51,2 
29,6 
35,8 
47,3 
58,2 
28,1 

41,6 

70-79 

59,5 
42,1 

^ ^ — 

48,0 
40,9 
63,6 
40,2 
35,7 
36,1 
55,0 
62,0 
30,0 
28,5 
45,0 
69,2 
45,8 

46,1 

n 

80 i mes 

71,4 
66,6 

100,0 
46,6 
20,0 
33,3 
57,1 
62,2 
50,0 
75,0 
85,0 
25,0 
45,6 

100,0 
80,0 

100,0 

58,6 

L'abstenció de la ZR analitzada segons l'edat deis electors ens mostra una 
major freqüéncia d'abstenció a mesura que les edats deis grups augmenten, 
llevat del grup de 21 a 29 anys. 

La mitjana d'abstenció rural global se sitúa al 37,07 %. Per tant, veiem que 
l'electorat de 30 a 59 anys —sobretot el de 30 a 49 anys— té un comportament 
participatiu, mentre que el grup de 21 a 29 anys i els de mes de 60 és mos-
tren mes abstencionistes. 

L'abstencionisme de l'electorat jove (de 21 a 29 anys) no obeeix a cap inhi-
bició basada en criteris polítics, la forca deis quals és prácticament nulla en 
la zona rural analitzada, sino que és degut a la no residencia d'aquests joves 
al Iloc on calia votar, i al fet de no haver utilitzat el sistema de vot per 
correu. Recordem que l'emigració per manca de llocs de treball en el propi 
medi rural afecta básicament les edats hábils per a emprendre una feína, prin-
cipalment en el cas de les noies. 

Aquest fet, ja apuntat anteriorment, se'ns reafirmará quan fem l'análisi 
de l'abstenció per les categories socioprofessionals i per Testal civil. 

2.4.2.4. L'abstenció rural i l'estat civil 
L'abstenció rural considerada des de l'estat civil deis electors registra un fort 
índex en les «noies solieres» (50,13 %) seguides de les vídues (49,44 % i de les 
casades (39,23 % ) . 

«L'home casat» és la categoría menys abstencionista (28,66 %) , seguida de 
la deis «solters» (36,39%). Els «vidus» se sitúen prop de la mitjana global 
(38,88 % ) . 

La variable sexe, segons les categories de' l 'estat civil, és, dones, un factor 
que intervé en la decisió d'anar o no anar a votar. 
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EDATS 

21-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70-79 
80 i mes 

Total 

ESTAT CIVIL 

Solters 
Casats 
Vidus 

Total 

ALT URGELL TOTAL ZONA RURAL 

ABSTENCIÓ (cens electoral 4.715) 

N.° ab-
solut 

125 
83 

127 
147 
166 
115 
54 

817 

341 
413 

63 

817 

Homes Dones 

% homes N. ab- % dones 
categ. 

34,05 
26,01 
26.96 
27,73 
36.97 
38,72 
50.46 

32.16 

36,39 
28,66 
38,88 

32.16 

CATEGORÍA SOCIOPROFESSIONAL 

Obrers 
Empleats 
Ouadres mitjans 

» superiors 
Propietaris 
Ind. i servéis 
Pagesos 
Clergues 
Mltrs. 
Estudiants 
Jubiláis 
Feines de casa 

Total 

72 
30 
6 
2 

54 
484 

2 
6 

13 
148 

817 

21,62 
34,09 
37.50 
22,22 

27,97 
31,94 
20 
75 
56.52 
42,89 

^ ^ — 

32,16 

solut categ. 

115 41,97 
79 31,60 

125 31,40 
215 41,43 
182 47,15 
147 54,24 
68 67.32 

931 42.80 

188 50,13 
565 39,23 
178 49,44 

931 42,80 

23 44,23 
19 50 
10 28,57 
2 25 

6 31,57 
364 42,03 
— — 

_ — 

10 52,63 
25 48,07 

472 43,46 

931 42,80 

N. ab-
solut 

240 
162 
252 
362 
348 
262 
122 

1.748 

529 
978 
241 

1.748 

95 
49 
16 
4 

60 
848 

2 
6 

23 
173 
472 

1.748 

Total 
1 

% total 
categ. 

37,44 
28,47 
28,99 
35,31 
41,67 
46,12 
58,65 

37,07 

40,32 
33,94 
46,16 

37.07 

24,67 
38,88 
31,37 
23,52 

28,30 
35,61 

20,00 
75 
54.76 
43,57 
43,46 

37,07 

2.4.2.5. L'abstenció rural i les categories socioprofessionals. 
La categoría socioprofessional que s'ha mostrat mes abstencionista a la zona 
rural és la de la «Guardia Civil». El 75 % no han emés el vot. (L'abstencio-
nisme de les FOP, l'expliquem en analitzar la ZU.) 

Els «estudiants» s'han abstingut en un 54,76 %, repartits en un 56,52 % cor-
responent ais nois i un 52,63%, a les noies. L'abstenció deis estudiants pot 
ser motivada per dos factors: 

1. er 

2: 

Uns no havien finalitzat el curs académic i no van fer ús del 
reu a causa de la seva excessiva complicació. 
D'altres van optar per l'abstenció com a actitud política. 

vot per cor-

Una altra categoría socioprofessional amb un índex d'abstenció molt ele-
vat és la d'«empleats» principalment la d'«empleades» (50 %). Evidentment, el 
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seu lloc de treball no es troba al poblé rural on havien d'emetre el vot per
qué no hi existeixen centres laboráis del sector secundan o de servéis. Ens 
trobem, com en la categoría de les edats joves, amb persones absents, per 
motius laboráis, del lloc on calía votar. 

El 44,23 % d'abstenció de les «obreres» també té la mateixa explicació. 
Les dones censades a «feines de casa» s'abstenen en un 43,45 % del total. 

Aquesta categoría no correspon a la realitat de mpltes de les dones que s'hi 
censaren pero dona la pauta de l'abstenció femenina. 

Deis «jubiláis» s'abstenen el 43,57 % repartits en Un 42,88 % que correspon 
ais homes i un 48,07, a les dones. La seva edat avancada i la dificultat d'eme
tre el vot a causa de les distancies irracionals que els separaven de moltes 
taules electorals considerem que son les raons principáis d'aquesta abstenció. 

La categoría professional mes participativa ha estat la del «clergat» (20 % 
d'abstenció). Els «quadres superiors» assoleixen el 23,52 %. El nivell de cultu
ra d'ambdós pot ser la causa d'aquest alt índex de participació a la zona rural. 

És molt significatiu el baix índex d'abstenció deis «obrers» a la zona rural 
(21,62 %): Llevat del «clergat» son els mes participatius. Vol dir aixó una ac
titud política mes madura en relació amb els altres estaments rurals? És una 
hipótesi que caldrá verificar en les vroperes convocatóries electorals. 

L'abstenció deis «propietaris» se sitúa en el 28,30 % i la deis «quadres 
mitjans», en el 31,37 %. 

La categoría amb mes electors, aixó és, la deis «pagesos», s'ha abstingut 
amb el 35,61 %. Recordem novament que la mitjana rural global d'abstenció se 
sitúa en el 37,07 °/o de la totalitat de la població electoral. Cal matisar que mal-
grat que es troba sota la mitjana d'abstenció, aixó no vol dir que sigui una ca
tegoría participativa. S'ha de teñir en compte que la mitjana d'abstenció surt 
molt inflada, com ja hem dit, peí fet que molts electors no resideixen al lloc 
on son censats. 

2.2.6. Conclusions 

L'abstenció de la zona rural va lligada básicament a tres factors: 

1. La dispersió deis nuclis de població, cosa que implica unes distancies molt 
grans entre aquests i les meses electorals. 

2. La no residencia al poblé on foren censats d'un bon nombre d'efectius que 
afecten principalment al sexe femení de les «edats joven», d'estat civil 
«solieres» i de categories socioprofessionals concretes: «empleades», «qua
dres mitjans» i «obreres». 

3. El rol de la dona en l'estructura familiar i social del medi rural, que fa 
que aquesta deixi en mans de l'home els afers que considera únícament 
competencia d'aquest. 

2A3. L'abstenció urbana 

Un altre deis trets diferenciáis entre la Zona Urbana (ZU) i la Zona Rural 
(ZR) procedeix del diferent grau de participació electoral. L'abstenció mitja
na a la ZU (20,21 %) és molt mes baixa que a la ZR (37,07 %). 

Aquesta mitjana, bé que no es distancia molt de la d'altres zpnes urba-
nes, no deixa de ser-Ios superior. Aixó ens ve a dir que els factors de «rurali-
tat», marginació i depressió que caracteritzen el conjunt de la nostra co
marca influeixen també en la ZU d'aquesta. 
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L'ordre de major a menor grau d'abstenció deis tres municipis que com
ponen la ZU és: Organyá 17,60 %, Oliana 18,27 % i la Seu (que representa 
el 73,98 % del cens de la ZU) amb un 21,23 %. 

Els trets generáis sobre l'abstenció a la ZU que comentem ara, corres-
ponen no solament ais totals globals de la ZU, sino que son comuns ais tres 
municipis. 

2.4.3.1. L'abstenció urbana i el sexe 
El cens electoral deis homes de la ZU és de 4.257, deis quals han deixat 
d'emetre el seu vot 795 o sigui el 18,67 %. El cens electoral de les dones és 
de 4.387 i han renunciat a votar 951, cosa que representa el 21,70 % de l'elec-
torat. 

La diferencia entre el percentatge d'abstenció masculina i femenina és 
molt semblant al d'altres zones urbanes (només lleugerament mes elevat) 
i per tant resulta que els factors d'abstencionisme presents a la zona no in-
cideixen de manera especial sobre el comportament de la dona o de l'home. 

TOTAL ZONA URBANA (La Seu - Oliana i Organyá) 
ABSTENCIÓ (cens electoral 8.639) 

Homes Dones Total 

EDATS 

21-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70-79 
80 i mes 

Total 

N.° ab-
solut 

239 
124 
120 
100 
88 
77 
47 

795 

% homes 
categ. 

29,98 
16,23 
13,65 
12,87 
14,59 
22,98 
46,07 

18,67 

N. ab-
solut 

191 
107 
130 
152 
150 
134 
87 

951 

% dones 
categ. 

25,56 
14,36 
14,81 
19,31 
23,07 
31,82 
56,49 

21,70 

N. ab-
solut 

430 
231 
250 
252 
238 
211 
134 

1.746 

% total 
categ. 

27,84 
15,31 
14,23 
16,11 
18,95 
27,91 
52,34 

20,21 

ESTAT CIVIL 

Solters 294 29,48 179 26,09 473 28,10 
Casats 455 14.54 561 18,03 1.016 16,28 
Vidus 46 34,84 211 36,13 257 35,89 

Total 795 18,67 951 21,70 1.746 20,21 

CATEGORÍA SÓCIOPROFESSIONAL 

Obrers 
Empleats 
Quadres mitjans 

» superiors 
Propietaris 

Ind. i servéis 
Pagesos 
Clergat 
Mil i tars i FOP 
Estudiants 
Jubiláis 
Feines de casa 

Total 

269 
47 
12 
4 

83 
85 
5 

77 
56 

157 

795 

14,78 
14,77 
13,04 
6,56 

11,87 
21,96 
10,2 
43,50 
54,37 
28,44 

18,67 

51 
36 
13 
2 

36 
72 
5 

— 

33 
82 

621 

951 

16,29 
24,16 
17,10 
20,00 

11,76 
23,84 
7,24 

— 

47,82 
34,60 
21,78 

21,70 

320 
83 
25 

6 

119 
157 
10 
77 
89 

239 
621 

1.746 

15,01 
17,77 
14,88 
8,45 

11,84 
22,78 
8,47 

43,50 
51,74 
30,29 
21,78 

20,21 
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LA SEU D'URGELL TOTALS 

ABSTENCIÓ (cens electoral 6.391) 

EDATS 

21-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70-79 
80"i mes 

Total 

ESTAT CIVIL 

Solters 
Casats 
Vidus 

Total 

N.° ab-
solut 

189 
107 
99 
78 
59 
57 
34 

623 

224 
368 
31 

623 

Homes 

% homes 
categ. 

32,42 
19,04 
15.00 
13,73 
13,44 
24,15 
54,83 

20,03 

-

32,79 
15,70 
36,90 

20,03 

CATEGORÍA SÓCIOPROFESSIONAL 

Obrers 
Empleats 
Guadres mitjans 

» superiors 
Propietaris 
Ind. i servéis 
Pagesos 
Clergat 
Militars i FOP 
Estudiants 
Jubiláis 
Feines de casa 

Total 

206 
42 
11 
3 

73 
55 

5 
70 
37 

121 
^ ^ — 

623 

16,37 
15,11 
14,66 
5,88 

12,81 
25,94 
11,36 
44,30 
50 
31,02 

20,03 

N. ab-
solut 

155 
86 

102 
115 
113 
97 
66 

734 

142 
431 
161 

734 

40 
28 
12 
2 

31 
46 

5 
•• 

28 
65 

477 

734 

Dones 

% dones 
categ. 

27,23 
15,49 
15,43 
19,29 
23,44 
31,49 
59,46 

22,37 

27,09 
18,55 
37,09 

22,37 

19,32 
21,70 
19,67 
20 

11,87 
24,86 

7,94 

45,90 
38,92 
22,32 

22,37 

N. ab-
solut 

344 
193 
201 
193 
172 
154 
100 

1.357 

366 
79£ 
192 

1.357 

246 
70 
23 
5 

104 
101 

10 
70 
65 

186 
477 

1.357 

Total 

% total 
categ. 

29,89 
17,28 
15,21 
16,58 
18,67 
28,31 
57,80 

21,23 

30,32 
17,12 
37,06 

21,23 

16,79 
17,20 
16,91 
8,19 

12,51 
25,44 
9,34 

44,30 
48,14 
33,39 
22,32 

21,23 

2.4.3.2. Les edats 
Per rao de Tallunyament de la mitjana urbana d'abstenció, 
nir tres grups d'edats clarament abstencionistes (per sobre 
d'abstenció de la ZU): 

es poden defi-
de la mitjana 

21 — 
70 — 
80 i 

29 
79 

mes 

(27,84 °/o) 
(27,91 %) 
(52,34 %) , 

que son els grups situats a cada extrem de la pirámide. Per altra banda tam
bé hi ha tres grups clarament participants (per sota la mitjana d'abstenció) 
que son els grups centráis: 

40 -
30 -
50 -

- 49 
- 3 9 
- 59 

(14,23 %) 
(15,31 %) 
(16,11 %) 
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Aquesta separació és molt semblant a la de la ZR. No passa el mateix 
amb el grup le 60-69 anys. A la ZU és participatiu, amb un índex d'abs-
tenció del 18,99%, situat molt a prop de la mitjana (20,21 %). En canvi, a 
la ZR és un grup marcadament abstencionista. Aixó podría interpretar-se 
com a indicador que la tendencia a perdre Tinterés polític comenca abans 
a la zona rural que a la zona urbana. 

Respecte a l'abstenció del grup de 21 a 29 anys, cal remarcar que, a 
mes a mes de les raons expresades en parlar de la ZR, ens trobem davant 
de dos al tres factors: 

l.er La molt mes important presencia d'estudian ts censats a la zona ur
bana i 

2n. L'existencia d'un nombre important de guardies civils d'aquesta edat 

a la Seu. 

L'alt abstencionisme —com veurem— d'aquestes dues categoríes fa créixer 
també l'abstenció del grup 21 a 29 a la ZU. 

Si en els grups d'edat introduim la variable sexe, observem unes tendén-
cies molt semblants, només que el % d'abstenció deis grups femenins és 
mes alt que el deis masculins. De totes maneres ens trobem amb dues dife
rencies qualitatives que ens sembla important remarcar: 
1. La dona de 21 a 29 anys es mostra molt mes participativa que l'home 

de la mateixa edat. 
2. El grup de 60 a 69 anys té un comportament participatiu en els homes i 

abstencionista en les dones. 

Aixó ens permet dir que en funció de les edats hi ha un diferent comporta
ment entre l'home i la dona: 

a) Donades les ambigüetats en l'abstenció del grup de 21 a 29 anys, hem de 
ser molt prudents a l'hora de deduir d'aquí que la dona de 21 a 29 anys 
té un major interés polític que l'home de la mateixa edat. 

b) En canvi, sobre aqüestes primeres eleccions, és evident poder concloure 
que la dona perd 1'interés polític a una edat mes jove que l'home. 

Per últim, a nivell d'edats, hi ha un fenomen localitzat a Organyá i també a 
Fígols (poblé veí d'Organyá) que ens sembla molt important d'assenyalar: 
és l'atípic comportament molt participatiu de les persones de mes de 60 
anys. 

De manera semblant, aquesta major tendencia a la participado és espe-
cialment forta entre els jubilats. 

Quina és la causa d'aquest comportament? 
És molt indicatiu que aquest fet coincideixi amb un «anormal» elevat 

percentatge de vots (17%) atorgat a una coalició (FED-EC) on figurava un 
partit «historie»: l'Esquerra Republicana. 

Aquests dos fets: Gran participado de les edats avancades i forta vota
d o a favor de la FED-EC només es presenten a Organyá i a Fígols, i ni tan 
sois per separat apareixen a cap altre lloc de la comarca. 

Per tant, no ens sembla gaire arriscat de dir que en aquest cas el factor 
de participació ha estat la possibilitat de donar el vot a l'Esquerra Repu
blicana. 
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2.4.3.3. Estat civil . 
En lógica correspondencia amb el que hem dit sobre les edats, les per

sones solteres (30,32 °/o) i vídues (37,06 %) es mostren molt abstencionistes, 
i les casades (17,12 %) bastant participatives. Contráriament a la zona rural, 
el sexe aquí no és un factor determinant. 

2.4.3.4. Categoría socioprofessional 
Podem definir també en aquest nivell tres categories amb comportament 
abstencionista: les d'Estudiants (51,74 %) , Militars i FOP (43,50 %) ; i Jubilats 
(30,29 %) . Son també abstencionistes, pero molt mes lleugerament, els pagesos 
(22,78%) i les dones de casa (21,78%). Com a categories fortament partici-
pants tenim el Clergat (8,45 % d'abstencions), els Quadres Superiors (8,47 %) , 
els Propietaris de la industria o deis servéis (11,84 %) i ja una mica mes lluny 
els Quadres mitjans (1,88%) i els Empleáis (17,77%). 

Estudiants. Considerem que relevada abstenció deis estudiants a la ZU 
(51,74 %) gira al voltant de les mateixes causes que la deis estudiants de 
la ZR. 

Militars i FOP. Els únics llocs on el seu nombre és prou gran com per 
poder ser objecte d'estudi son les seccions 3.a i 6.a de la Seu: la secció 3.a, 
amb la «Casa Cuartel de la Guardia Civil» i la secció 6.a, amb els «Pabellones 
Militares». 

Donades les particulars circumstáncies del procés de transició a la de
mocracia en el nostre país i la idiosincrasia d'aquestes institucions, creiem 
que l'elevat índex d'abstenció de la G.C. i deis Militars, a la Seu, va ser de-
gut, sobretot, a la particular interpretació de «neutralitat» o d'«apoliticisme» 
davant l'esmentat procés que devien fer els membres d'aquells cossos que 
es varen abstenir. 

Cal remarcar que el percentatge d'abstenció deis Guárdies Civils va ser 
molt superior al deis Militars: 48,81 % i 38,63 % respectivament. 

Jubilats. El comportament abstencionista d'aquesta categoría concorda to-
talment amb relevada abstenció deis grups d'edat 70-79 i 80 i mes anys. Po-
dríem dir, dones, que l'edat avangada ha estat un factor d'abstenció. 

Pagesos. Fixant-nos només en els llocs on hi ha una apreciable presencia de 
pagesos en el cens: Organyá, Oliana i les seccions 3.a, 6.a i 7.a de la Seu, po
dem observar un comportament irregular de la categoría. Al costat d'una 
molt alta abstenció, sobretot a la secció 3.a (52'63 %) i també a la 6.a (34'04), 
ens trobem amb un índex d'abstenció bastant per sota de la mitjana urba
na a la secció 7.a (12,08) i a Organyá (16,96), o al nivell d'aquesta com és 
el cas d'Oliana (20,44 %). 

Ara bé, hem de teñir en compte que: 

a) En les seccions 3.a i 6.a radiquen la majoria de les «bordes» situades 
en el terme municipal de la Seu. 

b) Tant en la secció 7.a de la Seu com a Organyá i a Oliana, la major part 
deis pagesos viuen al «case urbá». 

Per tant, podem dir que ais llocs on el pagés viu mes dispers des d'un 
punt de vista sociourbanístic, es produeix un comportament altament abs-
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tencionista. Contráriament, ais llocs on el pagés viu mes «agrupat», el seu 
comportament s'inclina a la participado. 

Feines de casa. És aquesta una categoria molt complexa d'analitzar. Per 
una banda té un component d'homogeneitat: les dones classificades en «fei
nes de casa» es pot considerar que no participen directament en Vactivitat 
económica, ni en la producció ni la distribució. Per altra banda té factors 
que la fan molt heterogénia, ja que les dones que la integren participen d'am-
bients socials i familiars molt diversos i per tant incideixen sobre elles di-
ferents condicionaments sócioeconómics. 

La dona censada en aquesta categoria s'absté menys que l'«estudiant» 
o la «jubilada», i mes que la dona que participa directament en l'activitat 
económica, excepció feta de les «empleades» d'Oliana i de les «pageses» en 
general. 

Empleáis. És una categoria amb un comportament molt irregular, ja que 
al costat de comportaments participatius: Organyá i les seccions 4.a, 5.a, 6.a 

i 7.a de la Seu, té comportaments abstencionistes com és el cas d'Oliana, i 
de les seccions 1.a, 2.a i 3.a de la Seu. Cal dir que l'abstencionisme en aquests 
llocs és degut fonamentalment a l'abstenció femenina, llevat de la secció 3.a 

de la Seu on també és masculina. De totes maneres el seu comportamen* 
global s'inclina a la participació. 

Obrers. Els obrers son, en conjunt, una categoria bastant participant. Cal 
remarcar l'alta participació deis obrers d'Oliana i el fet que participin molt 
mes les obreres d'Organyá i d'Oliana que les de la Seu. 

Creiem que aquest comportament és molt influit peí fet que la majoria 
d'obrers i obreres d'Organyá i d'Oliana treballen en una sola fábrica, men-
tre que a la Seu hi ha un grau mes alt de dispersió en els diferents llocs 
de treball deis obrers i, sobretot, de les obreres, un percentatge molt elevat 
de les quals, a mes, treballa a Andorra. 

Propietaris de la industria i deis servéis. És una categoria molt participant 
i amb un comportament bastant homogeni. La incidencia del sexe no la po-
dem analitzar perqué no disposem de dades reals sobre l'abstenció de la 
dona propietaria. Sembla, dones, que l'exercici d'una activitat industrial o 
de servéis com a propietari és factor de participació. 

Clergat i Quadres Superiors. Teñen en comú un alt nivell cultural que és 
sens dubte el factor principal del seu elevat interés polític. 

2.4.4. Conclusions relatives a Vábstenció. Alt UrgelL 

De l'estudi de l'abstenció a la ZR i a la ZU, en podem treure les següents 
conclusions a nivell comarcal: 

1. El conjunt de condicionaments que incideixen específicament sobre la 
dona a la nostra societat a causa del rol que juga en l'estructura familiar 
i social son un factor d'abstenció progressivament mfluent a mesura que 
es «ruralitza» el quadre de vida. 

2. Son categories participants aquelles que podríem definir amb el concep-

te elássie de «població activa» (excepte peí que fa ais pagesos i ais Mili-
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tars i FOP., que ja hem comentat). Per contra, son categories abstencio-
nistes les que podríem etiquetar com a «inactives» (amb totes les reser
ves peí que fa al concepte). Aixó sembla que ens permet de dir que el 
fet d'intervenir en l'activitat económica en el camp de la industria o deis 
servéis és un factor de participació i/o que el fet de no intervenir-hi di-
rectament és un factor d'abstenció. 

3. No és el fet de ser pagés la causa de l'abstenció, sino els condicionaments 
del quadre de vida en qué normalment es troba inserit. Així sembla in-
dicar-ho Taita participació del pagés a Castellciutat (taula n.° 7 de la Seu), 
Organyá i Oliana —on el pagés viu fonamentalmeñt al case urbá (a menys 
distancia a les taules, i gaudint mes relació social . )—, i també ais pobles 

r 

de la ZR on s'havien instal-lat taules electorals. 
4. El fet que les categories amb mes tendencia a participar son el Clergat 

i els Quadres Superiors ens suggereix que un alt nivell de formació cultu
ral és un factor important de participació. 

5. A la ZR és un important factor d'abstenció la gran distancia que hi havia 
entre molts nuclis de població i la taula on calia anar a votar. 

6. L'alt percentatge d'abstenció a la ZR és causat també per la no residen
cia al poblé on son censats d'un bon nombre d'electors. 

7. Les característiques que defineixen la zona urbana enfront de la zona 
rural (concentració urbanística; activitat industrial i de servéis; major 
densitat demográfica; mitjans de comunicació mes a l'abast; mes «alt» 
nivell d'equipaments coHectius; e tc . . ) afavoreixen la participació. 

2.5. Análisi deis resultáis obtinguts per les diferents candidatures 

A manera d'introducció cal assenyalar que la situació de lenta, pero progres-
siva, deteriorado de l'evolució demográfica i de la dinámica económica a 
l'Alt Urgell, no ha motivat la floració de moviments socials d'oposició. ¿Per 
qué? Nosaltres creiem que a mes deis condicionaments genérics derivats 
del régim polític franquista, hi ha uns factors específics a la nostra comarca 
que només esmentarem, pero que no entrarem a analitzar a causa del carác
ter del present treball: 

1. Manteniment d'un alt nivell en el preu de la llet a la nostra comarca. 
2. Beneficis de la proximitat d'Andorra. 
3. Gran dispersió de la classe treballadora en petits tallers i empreses. 
4. NuHa tradició de lluita pagesa, obrera o popular. 
5. Ideologia individualista del petit propietari pagés o comerciant o indus

trial. 
6. L'alta «densitat» d'institucions estatals (Exércit, Guardia Civil, Policía, 

Duana i Jutjats a mes de totes les institucions territorials de l'Admi-
nistració local, Sindicáis...), i religioses (Bisbat, Seminan i Ordes reli
giosos). 

7. L'existéncía d'un poderos caciquisme que es fonamenta en estructures de 
poder local antidemocrátiques i en el domini deis centres d'oferta de treball. 

Tot plegat presenta un conjunt de característiques molt diferents d'aquelles 
amb les quals s'han desenvolupat els moviments socials a les zones urbanes 
industriáis i que han estat l'eix fonamental deis moviments d'oposició es-
tigués molt feblement estructurad Només el PSUC i la UCD es pot dir que 
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tenien una mínima estructura militant. El pes de l'estructura oficial per for-
ca havia de fer-se notar. 

A la circumscripció de Lleida, a la qual pertany l'Alt Urgell, els partits 
o coalicions que es varen presentar foren: 

Convivencia Catalana — Alianza Popular — (A.P.) 
Unió de Treballadors de Lleida — (U.T.LL.) 
Front Electoral Democrátic — Esquerra de Catalunya — (F.E.D.-E.C.) 
Pacte Democrátic per Catalunya — (P.D.C.) 
Partit Socialista Unificad de Catalunya — (P.S.U.C.) 
Reforma Social Catalana — (R.S.C.) 
Socialistes de Catalunya — (P.S.C.-P.S.O.E.) 
Unión de Centro Democrático — (U.C.D.) 
Unió del Centre i la Democracia Cristiana de Catalunya — (U.C.D.C.C.) 

Els resultats definitius varen ser els del quadre adjunt. 
El primer que es constata en observar els resultats electorals a la nostra 

comarca és que es formen tres blocs de candidatures: 

les «majoritáries»: 
U.C.D. 
P.D.C. 

les «minoritáries»: 
U.C.D.C.C. 
P.S.C.-P.S.O.E. 
A.P. 
P.S.U.C. 

les «residuals» 
F.E.D.-E.C. 
U.T.LL. 
R.S.C. 

33,08 % 
26,92 % 

10,18 °/o 
8,64 °/o 
7,65 °/o 
8,00 % 

3,45 % 
0,48 % 
0,57 % 

vots emesos 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id.* 
id.* 

Aquest fet ja .ens dona unes primeres especificitats polítiques de la nos
tra comarca: 

1. En aqüestes eleccions, els votants de l'Alt Urgell s'han mostrat fortament 
decantáis a votar Dreta (la UCD o l'AP) o Centre (el PDC o la UCDCC), i han 
tingut molt poca inclinació a les opcions d'esquerra (l'EC, el PSC-PSOE 
i el PSUC). Amb aquests resultats, l'Alt Urgell es mostra com la 6.a co
marca mes dretana de Catalunya, la 3.a de la circumscripció de Lleida 
(després de la Segarra i la Valí d'Aran) i, per tant, la 2.a de l'Alt Pirineu. 

2. Veiem unes notóries variacions respecte ais resultats generáis de la cir
cumscripció de Lleida estructuráis en 4 blocs: 

PDC 
UCD 

(23,96) 
(23,79) 

PSC-PSOE 
PSUC 

(14,81) 
(12,02) 

UCDCC 
EC 
AP 

(9,39) 
(7,50) 
(5,38) 

UTLL 
RSC 

(0,68) 
(0,68) 

* En funció d'aquests resultats deixarem de banda en la nostra análisi les 
candidatures R.S.C. i U.T.LL. 
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3. Hi ha una total variació respecte ais resultats generáis a Catalunya, on hi 
hi ha una llista clarament guanyadora, el PSC-PSOE (28,4 %), seguida de dos 
blocs de 3 (el PSUC-18,2 °/o; el PDC-16,8 °/o; la UCD-16,8 °/o) i de la UCDCC-
5,5 °/o; l'EC-4,6%, i l'AP-3,5 %), i d'altres candidatures molt residuals. 

Ara bé, dit aixó, cal fer una constatado: Hi ha profundes diferencies entre 
els resultats de la ZU i els de la ZR. 

Resultats: 

Zona Urbana (representant el 69,90 % deis vots emesos a l'Alt Urgell: 
(% sobre vots emesos a la ZU): 

UCD 
PDC 

(29,31) 
(28,33) 

PSC-PSOE 
UCD.CC 
PSUC 
AP 

(10,45) 
( 9,98) 
( 8,89) 
( 7,52) 

FED-EC 
RSC 
CTLL 

(3,32) 
(0,36) 
(0,31) 

Zona Rural (representant el 30,09 % deis vots emesos a l'Alt Urgell: 
(% sobre vots emesos a la ZR) 

UCD 
PDC 

(41,82) 
(21,53) 

UCD.CC 
AP 

(11,12) 
( 7,92) 

PSUC 
PSC-PSOE 
FED-EC 

(5,86) 
(4,38) 
(3,74) 

RSC 
CTLL 

(1,04) 
(0,87) 

Hem de teñir en compte, dones, que el fet d'haver-hi a la ZU una estruc-
turació molt semblant a la del conjunt comarcal és degut al fet que el nom
bre de votants de la ZU va ser superior en mes d'un 100 % al de la zona 
rural. 

De la comparado deis dos quadres podem deduir unes primeres conclu-
sions molt elementáis a nivell descriptiu: 

1 

2 

3 

Comparant els resultats de la ZU amb els de les árees urbanes mes. in-
dustrialitzades de Catalunya, veiem que el vot a la ZU de l'Alt Urgell és in-
flu'it de manera determinant peí marc rural en el qual insereix. 
La diferencia de resultats ens aporta un nou parametre de diferenciació 
entre la ZU i la ZR. 
El votant rural és molt mes sensible a la opció UCD que el votant urbá. 
En canvi, el votant urbá és mes sensible a les opcions PDC, PSC-PSOE i 
PSUC que el votant rural. Les opcions UCDCC, AP i EC teñen una acollida 
molt semblant a ambdues zones. 

¿Quins son, dones, els factors, tant a nivell comarcal com de zona urbana i 
zona rural, que mes incidencia teñen en el decantament del vot, i en quina 
direcció actúen? 

Les variables de qué disposem (el sexe, els grups d'edat, etc.) ens poden 
ajudar a explicar el comportament electoral. Per tal de fer-ho ens servirem 
del coeficient de correlació de SPERMAN. 

A nivell comarcal, ni l'edat, ni el sexe, ni la categoría socioprofessional, 
ni la dimensió deis municipis, ni la dispersió de la població no ens mostren 
cap correlació significativa amb els resultats electorals per partits o coali-
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cions i tendéncies. En conseqüéncia, no semblen teñir cap relació amb el 
comportament electoral. 

En canvi, sí que és significativa la correlació positiva (0,72) entre l'índex 
de práctica dominical i la tendencia a votar Dreta i Centre (AP + UCD + 
UCDCC + PDC), o la negativa (—0,71) entre l'esmentat índex i l'opció al vot 
d'esquerra (PSC — PSOE + PSUC). 

El sentit d'aquesta correlació és: a mes índex de práctica dominical, 
mes vots per a la Dreta i el Centre i a menys índex de práctica dominical, 
mes vots per a l'esquerra. 

Cal remarcar que la correlació significativa només apareix quan les op-
cions polítiques son dividides en dos blocs:1S Per una banda, l'opció de can-
vis socioeconómics propugnada per socialistes i comunistes; per altra, l'op
ció mes conservadora davant la problemática social, avalada, amb mes o 
menys grau de conservadorisme, per l'AP, la UCD, la UCDCC, i el PDC. 

Per tant, si l'índex de práctica dominical el considerem com un indicador 
. de la influencia de la religió entre els habitants deis municipis de l'Alt Ur-

gell, podem fer la següent consideració: 
Una determinada concepció de l'Església segons la qual no pertany a 

aquesta la intervenció en el conjunt de la problemática social ha trobat un 
camp propici en un món rural caracteritzat per l'aíllament, l'individualis-
me, e t c . . 

L'aplicació d'aquesta concepció eclesial fomenta la poca sensibilitat del 
món rural enfront de les qüestions socials, i per tant, davant de les opcions 
polítiques que mes incideixen en aqüestes qüestions propugnant profundes 
transformacións de les estructures socials i económiques. 

En conseqüéncia, es pot concloure que la religió ha estat un element que 
ha influenciat el comportament electoral a l'Alt Urgell afavorint les opcions 
mes conservadores en perjudici de les partidáries de transformacions socio-
económiques estructuráis. 

Finalment, cal assenyalar que, segons l'análisi individualitzada que hem 
realitzat, cap partit en concret no ha «capitalitzat» la influencia de la religió. 

Davant la inexistencia d'altres correlacions a nivell comarcal, passarem a 
analitzar el vot a l'interior de cada zona. 

Les variables de qué disposem s'estructuren de manera molt diferent a 
la ZU i a la ZR. Aquesta diferencia coincideix amb uns resultáis també molt 
diferents. 

Ara bé, aixó no vol dir que aqüestes variables expliquin el comporta
ment electoral. A nivell comarcal ja hem vist que no. Anem ara a veure-ho 
a l'interior de cada zona. 

2.5.1. Zona Rural 

2.5.1.1. Distribució del vot per tendéncies polítiques i partits 
El comportament electoral a la zona rural de l'Alt Urgell és de signe clara-
ment de dreta (UCD i AP), ja que la mitjana d'aquesta tendencia és del 
49,72 %. Deis 16 municipis de qué consta, a 10 és la tendencia majoritária i 
a 9 d'ells ha assolit mes del 50 % deis vots. Aquests municipis son: 

% 

r 

18. La particular distribució del vot de l'EC, ja comentada en un altre lloc, 
resultava distorsionadora de les correlacions. Aixó, junt al petit percentatge de 
vots assolits, ens ha decidit a no considerar-la en l'análisi. 
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Bassella 67,1 
Aristot-Toloriu 58,3 
Coll de Nargó 56,7 
La Vansa-Fórnols 56,7 
Ribera de l'Urgellet 56,2 

El percentatge mínim de la dreta és al municipi de Cabo amb el 27,7 %. 
Per tant, la dreta es mou entre el 27,7 % i el 67,1 % de la totalitat del vot 
rural. 

Els partits polítics que componen aquesta tendencia, pero, teñen un pes 
específic diferent. Mentre que la UCD té una mitjana rural del 41,8 % i el seu 
sostre arriba a Basella (56,6 %) i a un mínim (15,3 °/o) a Josa-Tuixent, l'AP té 
el máxim de vots a Cava (27,5 %) i a Cabo i Estamariu, un 7,9 % de mitjana a 
la zona. 

El sostre de vots assolits peí Centre (Pacte-UCDCC) se sitúa a 61,9 % a 
Estamariu i el percentatge mes baix a Cava amb un 20,6 °/o. La seva mitjana 
és un 32,65 %. Malgrat que els pols extrems de les freqüéncies corresponents 
a cada partit son molt semblants, el Pacte té una mitjana global mes genero
sa que la UCDCC (21,5 % i 11,1 % ) . La cota mes alta del Pacte és a Estamariu 
amb el 51,2 % i la mes baixa a Bassella amb el 9,5 %. El sostjre mes alt de 
la UCDCC és a Cabo amb el 32,6 % i la mes baixa a Cava amb el 3,4 %. Els 
municipis centristes son: 

Estamariu 61,9 °/o 
Cabo 54,4 °/o 
Valls d'Aguilar 44,0 °/o 

Cal catalogar el comportament electoral de la resta deis municipis rurals. 
Aquests son: Peramola, Fígols-Alinyá i Josa-Tuixent. A tal fi ens cal definir 
una nova tendencia que hom anomena cent re-es querrá. Pacte — UCDCC + 
PSUC + EC. La suma de vots assolits peí centre-esquerra ultrapassa el 50 % 
en els municipis esmentats. 

Els vots donats a la tendencia d'esquerra (EC + PSC — PSOE + PSUC) 
teñen la cota máxima del 33,06 % a Arséguel i la mínima a Estamariu amb el 
3,62 %. En tots el municipis de l'Alt Urgell, l'opció esquerrana és minoritaria. 
El repartiment de vots entre els tres partits és: PSUC (5,8 % de mitjana), 
PSC (4,5 °/o) i EC (3,74 °/o). 

A manera de resum indiquem en el següent quadre l'orientació de vot per 
tendéncies poli tiques en tots el 16 municipis de la ZR. 

DRETA 

Bassella 
Aristot-Toloriu 
Coll de Nargó 
La Vansa-Fórnols 
Ribera de l'Urgellet 
Cava 
Alás-Cerc 
Valls de Valira 
Arséguel 
Montferrer-Castellbó 
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Cava 55,1 
Alás-Cerc 54,4 
Valls del Valiar 53, 
Arséguel 50, 
Montferrer-Castellbó 4571 

CENTRE 
m 

67,1 Estamariu 61,9 
58.3 Cabo 54,4 
56,7 Valls d'Aguilar 44, 
56,7 
56,2 
55,1 CENTRE-ESQUERRA 
54.4 
53, Josa-Tuixent 56,98 
50, Fígols-Alinyá 57,05 
45,71 Peramola 51,82 



2.5.1.2. Les variables sexe, edat i categoría socioprofessional 
A l'apartat anterior hem fet només la descripció del comportament electoral 
de la zona rural, considerant únicament els percentatges de vots assolits per 
les tendéncies polítiques i els partits en els diversos municipis. Pero ara ens 
cal preguntar si existeix realment cap correlació entre les diversés variables 
de qué disposem i un determinat comportament electoral. 

Una vegada calculáis els coeficients de correlació entre les variables edat, 
sexe i professió i els resultats electorals per partits i tendéncies a cada mu-
nicipi, ens trobem amb el fet segiient: A la zona rural no existeix cap índex 
de correlació significatiu, la qual cosa ens indica que ni el sexe, ni les edats 
ni la professió deis electors rurals no son variables que ens aportin cap infor-
mació sobre el vot a una determinada tendencia o/i a un determinat partit. 

Tampoc no hi ha cap correlació entre la dimensió del municipi o l'índex 
de dispersió de població i la distribució del vot per partits i tendéncies. 

Per tant, la inclinació del vot a la ZR ha estat influenciada per variables di-
ferents de les que hem analitzat, a part de l'esmentada influencia de la religió 
sobre el conjunt de la comarca. 

¿Quin,altre element pot ajudar-nos a explicar la distribució del vot a la 
zona rural? 

Hi ha un conjunt de fets que convé recordar i que poden donar-nos mes 
«llum» sobre aquesta questió: 

1. La UCD passa d'un 29,31 % a la ZU al 41,82 a la ZR, mentre que els altres 
partits o cpalicions es mantenen o baixen. O sigui que la ZR ha estat un 
«terreny» especialment favorable al partit del govern. Per altra banda, l'al-
tre corrent nascut del franquisme, l'AP, tampoc no s'hi porta malament. 
Entre ambdós teñen una mitjana rural del 49,74 %. 

2. La categoría «pagés», que a nivell socioprofessional és definidora de la 
ZR respecte de la ZU, no té correlació significativa amb el vot UCD o UCD 
4- AP. Per tant, podem assegurar que a la ZR el fet de ser pagés no té res 
a veure amb el decantament del vot cap a la UCD o a la UCD + AP; com 
tampoc no hi té a veure la influencia de la religió. 

3. La particular distribució geográfica del vot AP + UCD en blocs de com
portament homogeni no s'explica per cap de les variables analitzades. 

4. A la ZR de l'Alt Urgell hi ha servéis i funcionaris de l'administració local 
comuns a diversos municipis veins. 

5. L'aillament, la marginació, Tendarreriment cultural i polític i les formes 
especifiques de les relacions socials creen a la ZR de l'Alt Urgell unes con-
dicions molt favorables a la intervenció electoral des de les estructures ofi
ciáis. 

6. Les estructures oficiáis, a nivell local, son les heretades del franquisme. 

En conseqüéncia, creiem teñir elements suficients per a formular, amb les ló-
giques reserves, una hipótesi difícilment verificable: a la ZR de l'Alt Urgell 
la intervenció (en formes diverses) de l'aparell oficial ha tingut una gran in
fluencia sobre el 'comportament de l'electorat incidint favorablement en el de
cantament del vot cap a la UCD i en menor intensitat cap a l'AP. 

2x5.2, Zona Urbana 

A l'interior de la ZU, la cosa primera que cal assenyalar és que les opcions 
«majoritáries» teñen una distribució del vot molt mes regular que les «mino-

r 
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ritáries». Així ens cal interpretar el fet que la desviado estándard homoge-
neltzada de les segones sigui bastant mes elevada que la de les primeres. Aixó 
vol dir que el vot de les opcions minoritáries és molt mes sensible que el de 
les majoritáries a les modificacions de les característiques que defineixen i/o 
influencien la població electoral. 

Anem a veure, dones, si les variables ecológiques de qué disposem (l'edat, 
el sexe, la categoría socioprofessional i l'índex de població immigrada) ens 
poden donar alguna explicació sobre la inclinació del vot. 

2.5.2.1. Edat 
A nivell del conjunt de la ZU, l'edat només ens aporta informació sobre el 
vot UCD, correlacionat positivament amb els grups d'edat 3049 (0,91) i ne-
gativament amb el gru'p de 50-59 anys (0,80) i de manera menys significativa 
amb els votants de mes de 50 anys (—0,72). 

Ara bé, ja que els votants de la Seu representen gairebé les 2/3 parts 
deis votants urbans, ens sembla interessant d'estudiar, dins d'aquesta unitat 
mes homogénia, quines son les relacions entre edat i vot. 

Peí que fa al vot UCD, es confirma la informació que ja teníem a nivell de 
ZU: Correlació positiva amb el grup de 30-49 (0,82) i negativa amb el de 
50-59 (—0,91). Les altres correlacions queden mes difuminades. 

La reducció del marc de referencia ens fa sortir noves correlacions. 
El vot socialista se'ns mostra positivament correlacionat amb els grups de 

21-29 anys (0,80), 30-39 (0,82) i amb el grup 21-39 (0,83), i negatívament amb 
el de mes de 40 anys, especialment 40-59 (—0,82). 

Él vot PDC té una lleugera correlació positiva (0,75) amb el grup de 40 — 
59 anys. 

En conseqüéncia, l'edat és una variable que ens porta informació sobre el 
comportament electoral a la ZU i a la Seu. Abans, pero, d'intentar interpretar 
les relacions edat-vot, anem a veure el paper que juguen les altres variables, 
ja que l'edat per ella mateixa no és definidora de l'electorat. 

2.5.2.2. Categoría socioprofessional 
A nivell de ZU només és significativa la correlació positiva (0,83) entre la 
categoría «empleats» i el vot PSC-PSOE. 

A l'interior de la Seu, la professió no ens aporta gaire mes informació. 
A mes de confirmar-nos la correlació positiva (0,83) entre els «empleats» i el 
vot socialista, ens mostra la correlació negativa (—0,88) entre els «jubiláis» i 
la UCD (en lógica correspondencia amb el que hem dit anteriorment a nivell 
d'edats). 

Molt mes prudents caldrá ser amb el tractament de les correlacions menys 
significatives entre la categoría «feines de casa» i el vot PSC-PSOE (0,77), i en
tre els «obrers» i el vot UCDCC (—0,76). 

2.5.2.3. Sexe 
La darrera de les variables per a les quals disposávem de dades per taules 
electorals a nivell de tota la ZU, és el sexe. 

A nivell de ZU no mostra cap correlació significativa, mentre que, a nivell 
de la Seu, una major presencia d'homes es correlaciona positivament (0,81) 
amb un major percentatge de vots a la UCD. De totes maneres, com que no es 
confirma la correlació peí métode de relacions amb la mitjana, i és molt pe-
tita la variació de la composició per sexe a les taules de la Seu, expressem les 
nostres reserves respecte a aquesta correlació. 
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2.5.2.4. Immigració i vot 
Ja que les dades sobre la població immigrada només les tenim de la Seu i 
per seccions electorals en lloc de tenir-les per taules com fins ara, preferim no 
utilitzar el coeficient de correlació perqué el nombre d'«individus» és massa 
baix. El sistema que hem emprat ha estat el d'estudiar la posició que ocupen 
els índexs de població immigrada i els resultáis de cada opció electoral a 
les diferents seccions respecte a les seves mitjanes respectives (m i m'). 

Deis quadres adjunts es dedueix que una presencia d'electorat immigrat 
superior a la propia mitjana coincideix amb uns percentatges UCD, PSC (AP 
+ UCD) i (PSC — PSOE + PSUC), també superiors a les mitjanes respectives 
i amb uns percentatges UCDCC, PDC i (UCDCC + PDC + EC) per sota de les 
seves mitjanes. 

IMMIGRACIÓ — VOT* (relacions mes significatives) 

% UCD 

% immigració 
>m 
<m 

% UCDCC 

% immigració 
>m 
<m 

% PDC 
L • • 

% immigració 
>m 
<m 

% PSC 

% immigració 

>m 
<m 

% (PSC —PSOE+ 1 

% immigració 
obrera 

>m 
<m 

>m' 

2 
1 

>m' 

0 
3 

>m* 

1 
3 

>m' 

2 
0 
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>m' 

3 
1 

• 

<m' 

1 
3 

<m' 

3 
1 

\ 

<m' 

2 
1 

<m' 

1 
4 

<m' 

0 
3 

% (AP + UCD) 

% immigració 

<m 

>mT 

2 
1 

% (UCDCC + PDC + EC) 

% immigració 
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<m 

% (PSC —PSOE 4- F 

% immigració 
>m 
<m 

% (PSC— PSOE + í 

% immigració 
Andalusa 

<m 

% immigració ande 
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>m 
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1 
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3 
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3 
0 
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3 

• 

<m' 

1 
2 

<m f 

0 
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n 

" 

La xifra de les caselles indica el nombre de seccions que es troben en cada cas 
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Per tant, podríem dir que l'electorat immigrat es mostra especialment sen
sible davant de dues tendéncies: 1) t a a n é s dretana i mes centralista i 2) l'au-
tonomista amb plantejaments de caire socialitzant. En canvi es mostra molt 
insensible a aquella tendencia autonomista que incidía molt poc en les qües-
tions socials i de transformació de les estructures de la societat. 

En aquest sentit cal també remarcar que l'ordenació de les seccions de la 
Seu de major a menor índex d'immigració andalusa és exactament la mateixa 
que la deis percentatges assolits per PSC — PSOE 4- PSUC excepció feta de 
la secció 7.a (Castellciutat), les especificitats de la qual ja esmentem en altres 
llocs d'aquest treball. 

Ara bé, si parem compte que: 

1. Els conceptes «immigració andalusa» i «immigració obrera» van molt lli-
gats, ja que, a totes les seccions de la Seu (excepte la 7.a), una presencia 
d'immigració andalusa superior o inferior a la mitjana municipal propia 
es correspon amb un índex d'immigració obrera respectivament superior 
o inferior a la seva mitjana municipal. 

2. I que la mateixa relació es presenta entre l'índex d'immigració obrera i 
el percentatge de vots assolits peí (PSC —PSOE + PSUC): 

Podem, en conseqüéncia, avancar la hipótesi que el fet determinant en l'evo-
lució paraHela deis índex d'immigració en general i d'immigració andalusa amb 
els percentatges de vot PSC — PSOE + PSUC, és el fet de ser obrer i no el de 
ser immigrat o andalús. 

En conclusió, dones, el fet d'haver nascut o no a Catalunya es mostra 
relacionat amb les preferéncies electorals deis urgellencs, pero la seva influen
cia, sobretot en el cas de vot d'esquerres, no es produeix independentment de 
la categoría socioprofessional deis electors. 

2.5.2.5. Conclusió 
Les diferencies en els resultats deis tres municipis i el fet que a l'interior de 
la Seu tant l'edat com la categoría socioprofessional mostrin mes relació amb 
les preferéncies polítiques que a nivell del conjunt de la ZU, ens suggereixen 
l'existéncia d'uns factors específics a nivel de cada municipi que provoquen 
el diferent comportament, a cada un d'ells, d'un mateix grup d'edat o catego
ría socioprofessional. 

Lógicament, a mesura que es redueix el marc de referencia, els factors 
genérics de «categoría socioprofessional», «edat», e t c . , perden importancia 
en benefici de tot un conjunt de factors locáis, personáis, e t c . 

En aquest sentit, son especialment iHustratius els següents casos: 
Castellciutat. — Secció 7.a de la Seu, es comporta com a element distorsiona-

dor en diferents correlacions entre les variables ecológiques i els resultats elec
torals. Aixó ens mostra una especificitat en el comportament que només pot ser 
compresa a partit de la seva propia personalitat, que ja hem descrit anterior-
ment. I de la mateixa manera que parlávem d'uns trets de «ruralitat» en la 
seva estructura socioeconómica, podem parlar, sense entrar ara en l'análisi, 
d'uns trets de «ruralitat» en el seu comportament electoral. 

Organyá. — L'aspecte mes destacat deis resultats electorals a Organyá és l'alt 
percentatge de vots assolit per la coalició EC (17,12 °/o) al qual ja ens hem re-
ferit en parlar de l'abstenció. El fet que ens queda per explicar és per qué a 
Organyá l'electorat de mes de 60 anays s'ha sentit motivat a anar a votar l'EC 
i a d'altres llocs, no. 
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Els únics elements que tenim per a explicar aquest fet son: 
1. I/existencia a Organyá de vells militants-simpatitzants de l'ERC. 
2. El fet d'haver-hi una poblado electoral molt vella i, per tant, amb mes 

possibilitats de ser sensible a una opció «histórica». 
3. L'a'illament polític d'Organyá, com de tot l'Alt Urgell, que no ha deixat 

arribar els nous corrents polítics d'esquerra, seria, en aquest cas, un factor 
favorable al vot ERC. 

Per rao de tot el que hem dit sobre el vot a la ZU, i a manera de resum, ens 
limitarem a reflectir en el quadre següent les característiques de la població 
votant de la Seu que han mostrat una correlació significativa amb el percen-
tatge de vots assolits per diferents opcions o tendéncies i que, per tant, son 
susceptibles d'haver influit en el decantament del vot cap a una o altra opció 
o tendencia. 

Amb aixó, pero, només pretenem apuntar uns primers elements de l'ecolo-
gia social de les diferents opcions o tendéncies a l'Alt Urgell que només els suc-
cessius processos electorals ens permetran precisar. 

Per acabar, i a nivell comarcal, volem assenyalar un fet que ens sembla 
molt important: 

A la ZR no hi ha cap correlació significativa entre les variables de qué dis-
posávem i les diferents opcions polítiques, mentre que comenca a haver-n'hi 
a nivell de ZU i encara mes a nivell de la Seu. A la ZR per tant, i de manera. 
concordant amb el carácter poc integrat de les relacions socials que s'hi esta-
bleixen, els factors genérics (edat, categoria socioprofessional...) perden la im
portancia que teñen a la ZU, amb mes capacitat socialitzadora del compor-
tament. 

LA SEU DURGELL —ECOLOGÍA DEL VOT 

Opcions 

UCD 

PSC-PSOE 

PDC 

UCDCC 

AP + UCD 

PSC-PSOE + PSUC 

UCDCC 4- PDC -f EC 

Signe de 

positiva 

30 a 49 anys 
Població ¡inmigrada 

21 a 39 anys 
Empleats 
Feines de casa 
Població immigrada 

40 a 59 anys 
Nascuts. a Catalunya 

Nascuts a Catalunya 

Població immigrada 

Immigració obrera 

Nascuts a Catalunya 

la correlació 

negativa 

50 anys i mes 
Jubilats 
Nascuts a Catalunya 

40 a 59 anys 
70 a 79 anys 
Nascuts a Catalunya 

Població immigrada 

Població immigrada 
Obrers 

Nascuts a Catalunya 

r 

Nascuts a Catalunya 

Població immigrada 
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No gosem, ara per ara, anar mes lluny en la interpretado deis resultáis 
d'aquestes primeres eleccions. El perill de caure en inútils especulacions; la 
manca d'altres dades fiables o en condicions de ser utilitzades; la reduída di-
mensió del marc de referencia, i les nostres própies limitacions científiques i 
humanes, formen el conjunt de raons que limiten l'extensió i la profundítat 
d'aquest treball. Els propers processos electorals ens aportaran mes informa
ción En tot cas, pero, creiem haver fet una contribució positiva en la doble 
direcció que ens assenyalávem en comencar aquest treball. 
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8. Metodología i técniques 
estadístiques 

Métodes 
estadístiques aplicades a les ciéncies socials 

C. M. Cuadras i J. M. OUer 
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MÉTODES DE REPRESENTACIÓ DE DADES I ALTRES TÉCNIQUES 
ESTADÍSTIQUES APLICADES A LES CIÉNCIES SOCIALS 

1. INTRODUCCIÓ 

En una primera part d'aquest treball es comenten les técniques de represen
tadlo de dades d'aplicació mes corrent a les ciéncies en general. Aqüestes 
técniques multi varia des formen un important capítol de Tanomenada «Geo
metría de l'Estadística», que té per finalitat analitzar i interpretar el material 
estadístic mitjancant representacions gráfiques. 

La informado d'entrada és una matriu de dades X, 

Variables 
Xx X2 Xn 

1 xxl x12 x l n 

Individus 
^ X 2 1 22 " 2 H 

JC x k i x k 2 x l m 

abreujadament, X = (xu) , on x u és el valor observat de la variable Xj sobre 
l'individu i. 

Les variables poden ser, per exemple, els percentatges deis vots deis dife-
rents partits polítics obtinguts en unes eleccions, i els individus poden ser 
els municipis, o bé taules electorals, comarques, etc. 

La informació de sortida en una análisi de dades és una representada 
euclidiana deis individus en dues dimensions, que descriu les analogies i les 
diferencies entre ells. Les representacions en tres dimensions son menys fre-
qüents. 
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En una segona part del treball s'exposen una serie de técniques d'ús fre-
qüent per a estudiar relacions de dependencia entre variables, i d'utilitat de 
cara a la formulació de models explicatius deis fenómens estudiáis, per exem-
ple el comportament electoral, com Yanálisi factorial, la correlació canónica, 
la regressió múltiple, etc. 

2. DISTANCIES ESTADISTIQUES 

Donada la matriu de dades X, cada individu, i, el podem representar com un 
punt Pi del espai euclidiá Rn, de coordenades (xu , ..., x i n). 

Les distancies entre aquests punts P,, ..., Pk informen sobre les esmenta-
des analogies i diferencies entre els individus. Cal, dones, introduir una dis
tancia entre els individus. Hi ha moltes maneres de fer-ho. La mes corrent és 
definir la distancia2 euclidiana: 

d2 (i, j) = d2 (Pi, Pj) = Í (x i h -x i h ) 2 

h = l 

Pero aquesta distancia té alguns inconvenients: pressuposa que les varia
bles son independents, i queda alterada per un canvi d'escala en les variables. 
Aixó no succeeix per la distancia2 de Mahalanobis: 

D2 (i, j) = (P4 —Pj) ' C 1 (P, —P,) 

on C - 1 és la inversa de la matriu C de covariances entre les variables. D2 té 
en compte les correlacions entre les variables i és independent de l'escala de 
mesura (metres, centímetres, etc.) de cada variable. Quan existeixen relacions 
lineáis entre les variables, es pot prendre la distancia: 

• 

D 2 ( i , j ) - ( P i — P,)' C" (Pi — Pj) 

on C" és una g-inversa de C (la inversa de C no existeix en aquest cas), que té 
les mateixes propietats i no depén de la g-inversa elegida. 

Tant d com D son distancies que provenen d'un producte interior entre les 
variables. En efecte, 

n 

d2 (i, j) = s u + Sjj— 2s u s u = 2xihX i h 
h = l 

. D2 (i, j) = p; c- p. + Fj CT P3 —2 p; c- P¡ 

és a dir, son distancies associades a productes interns de matrius I (identi-
tat) i C - (una g-inversa de C) respectivament, entre les variables Xu ..., Xn. 

Aqüestes dues distancies son les que donen menys problemes de repre
sentado en dimensió reduida. A vegades pot teñir interés utilitzar distancies 
del tipus: 

n 

d (h j) = 2 | x ih —x j h 
h = l 
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que no prové d'un producte intern, Aleshores, la representado euclidiana de 
les dades es fa seguint un camí diferent. 

r 

3. ANALISI DE COMPONENTS PRINCIPALS 

Adoptem ara la distánda eudidiana d. Si T és una matriu ortogonal d'or-
dre n X n, la transformado: 

Y = XT 

dona una nova matriu de dades Yf que defineix una nova configuració de 
punts Qi de coordenades (yilt ..., y in) tal que: 

á2 (plf PJ) = d í ' (Qi , Qi) 

Els k individus están aleshores també representáis pels punts Q \ ..., Qk. 
La distánda entre dos individus en reladó amb les s primeres dimensions és: 

d2 (Qlf Q,)B = Í (y ih —yjh)" 

Dones bé, l'análisi de components principáis obté la matriu T que fa que 
aqüestes s dimensions siguin les mes rellevants possibles. Es demostra que 
si T conté per columnes els n vectors propis, normalitzats, de la matriu de 
covariances C, resulta: 

C = T D T ' D = diag. (Xi, •••, Xn) 
r 

ordenats per ordre creixent deis valors propis de C, Xi, • •> Xn aleshores: 

n 
2 & (Qi, Qj)s = máxima 
i , 3 

és a dir, la dispersió, mesurada per la suma de distancies entre els punts és 
máxima en dimensió s. 

La dispersió global és proporcional a la suma deis valors propis (igual a la 
traga de la matriu C). Si la suma deis s primers valors propis absorbeix una 
part important de la dispersió global, per exemple el 75 %, la representado 
en dimensió s és adequada. 

La matriu de dades Y = XT és tal que la variabilitat de les columnes 
decreix d'esquerra a dreta. Si prenem s = 2 agafarem les dues primeres co
lumnes, o siguióles coordenades: 

vYlU Yl2/> V.y21» Y22/> •"*» 'Ykl» Yk2/ 

per representar cada un deis k individus respecte a dos eixos ortogonals. 
A mes a mes, les noves variables, 

^ 

Yj = t^ Xx + ... + tjn Xn j = 1, ..., n 
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anomenades components principáis, verifiquen el següent: 

1) están incorrelacionades dues a dues; 
2) teñen variances respectivament máximes: 

var (Y,) ^ X x ^ v a r (Y2) = X 2 > . . . ^ v a r (Yn) = \ n 

Aquest tipus d'análisi es pot fer també diagonalitzant la matriu de corre-
lacions R. Els resultáis son diferents. Cal utilitzar C quan les variables son 
raonablement comparables. En cas contrari cal utilitzar R, que significa tre-
ballar amb variables sense dimensió física. 

L'análisi de components principáis va ser introduít per Hotelling (1933). 
Rao (1964) va escriure un aclaridor treball sobre la seva utilització i apli
cado. 

Com una aplicació d'aquest tipus d'análisi, vegeu la pág. 377. S'han aga-
fat com a variables el tant per cent deis vots obtinguts respecte al cens 
electoral, a cada municipi, de les set o vuit candidatures per al Congrés mes 
rellevants, a cada circumscripció electoral (provincia) per separat. Els indivi
dus son en aquest cas els municipis d'una circumscripció electoral. Per exem-
pel, en l'análisi de components principáis de la provincia de Barcelona, les 
candidatures elegides foren PSUC, PSC, EC, PDC, UCD, UCDCC, LUGA i AP. 
Feta l'análisi, veiem que la millor representació en dimensió dos, obtinguda 
peí métode exposat, explica prop d'un 70 % de la variabilitat total, cosa que 
es pot considerar com un bon resultat. 

La interpretació deis eixos s'obté buscant les correlacions entre les varia
bles iniciáis i les components principáis. La correlació entre la variable Xi 
i la component Yj és: 

!; (X s , Y , ) = — ^ X j 

essent a la desviació típica de X¡. Quant a la interpretació de les análisis an-
teriorment citades vegeu la pág. 377. 

4. ANALISI DE COORDENADES PRINCIPALS 

La técnica de trobar les components principáis és particularment adequada 
quan les variables son continúes. 

Suposem ara que les variables Xi son dicotómiques, basades en les ab-
séncies (—) o presencies ( + ) de caracters qualitatius. Un individu queda 
aleshores caracteritzat per les presencies o abséncies deis n caracters es
tudiats: 

individu i + — ... + 

La informació útil és aleshores el nombre de caracters presents sobre 
els n caracters estudiats. Per a representar els k individus amb aquest tipus 
de dades, és molt útil Y análisi de coordenades principáis introduít per Go-
wer (1966). 
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L'associació entre els individus i, j , s'obté de la taula de freqüencies: 
h 

r 

/ 

individu i 

+ — 
+ a b 

individu j n = a 4 b 4 c + d 
— c d 

que conté el nombre de presencia comunes, a, el nombre d'abséncies comu
nes, d, etc. L'associació es mesura mitjan^ant un coeficient de similaritat s¡j 
que verifica, en general, les propietats: 

0 < - s t J - < l 
su = 0 
s u = 1 

si 
si 

ú 

c + b = 
a 4- d = 

= n (discrepancia total) 
= n (coincidencia total) 

La similaritat s{i dona el grau de semblanga entre i, j en relació ais n 
carácters. Exemples de coeficients de similaritat son: 

Sokal i Michener. 

a + d 
n 

Sokal i Sneath: 

a 

a + 2 (b 4 c) 

Jaccard: 

a 

a + b 4 c 

Rusell i Rao 

a 

n 

Un cop Tinvestigador ha cregut veure ciar el coeficient que millor expres-
sa la similaritat entre els k individus, es forma la matriu d'associacions 

t 

S = (sij), on s u és l'associació entre Tindividu i i l'individu j . 

Definim ara la distancia2 entre i, j com a: 

d ^ d ' t t , j ) = s1| + s j J - 2 s 1 J 

quan s u és una similaritat del tipus descrit, resulta: 

d^ = 2 ( l - s u ) 

Aquesta distancia és prou adequada perqué: 
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d» = O i = 1, ..., k 

d2
3 = O si s ^ = 1 (similaritat total) 

d2 = 2 sí s jj = 0 (máxima distancia si la similaritat és nuHa) 

Dones bé, el métode de Gower consisteix a trobar una matriu de du
des Y = (y u ) , que defineixi una configuració de punts en Rk, de manera que 
la seva distancia2 euclidiana coincideixi amb d2 : 

d2 = s (y — y ) 
h = l 

Agafant aleshores les 2 primeres coordenades, tindrem una representado 
deis individus en dimensió 2. Per obtenir aqüestes coordenades es forma la 
matriu T = ( t u ) essent: 

tij = Su — S¡ — Sj + s t 

on s¡ és la mitjana de la i-ésima fila de S, s 3 la mitjana de la j-esima columna, 
i s és la mitjana de tots els elements de S. T verifica: 

rang (T) = rang (S) — 1 

i per tant, té almenys un valor propi nul. Les columnes de la matriu Y son 
els vectors propis de T, calculáis de manera que: 

k 

2 y^ = Xj Xj valor propi de T 
h = l 

és a dir, la seva norma sigui el valor propi corresponent. Si els vectors pro
pis s'ordenen segons l'ordre decreixent deis valors propis, la dispersió de 
les s primeres columnes és máxima, en el sentit de la secció anterior. 

Podría teñir interés considerar el següent exemple. Imaginem que volem 
representar en un pía diferents polítics d'actualitat, i volem fer-ho segons els 
resultáis d'enquestes del tipus següent: 

Proposició Hi está d'acord 

S i No 
1 X 
2 X 
3 X 

n — 1 X 
n X 
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on les proposicions son enunciáis tots ells comparables en comptexitat, so
bre política en general. Podem agafar el coeficient de Jaccard potser com el 
mes adequat en aquest cas (quan dos polítics no están d'acord en una mateixa 
proposició no significa pas que la rebutgin peí mateix motiu) i realitzar una, aná-
lisi de coordenades principáis. Obtindrem finalment situáis en el pía cadascun 
deis polítics estudiats. Aixó pot ser útil de cara a confeccionar una tipología 
d'aquests, veient quins son els mes próxims entre ells, a partir de la represen-
tació gráfica. 

Pot fer-se una análisi semblant entre militants de diversos partits, i pre-
veure la formació de núvols de punts mes o menys diferenciáis integrats pels 
militants deis diferents partits. Aixó té interés per a fer una classificació deis 
partits, no d'una forma teórica, com podrem veure mes endavant, sino d'una 
forma práctica, basada en l'opinió deis seus militants. També pot ser útil ana-
litzar alguns militants i el «líder» o els «líders» d'algun partit per a repre
sentar gráficament la posició relativa deis dirigents respecte ais militants. 

5. ANALISI DE CORRESPONDÉNCIES 

Suposem, tot seguit, que les nostres dades responen a dos criteris de classifi
cació, que convencionalment podem anomenar carácters i poblacions, i que 
tenim una taula de contingencia de freqüéncies: 

Carácters 

Aj A2 An 

1 f f f f 

2 f f f f 

Poblacions • 

k fkl *k2 fkn fk. 

n k k n 

fi. = S^iH' fj = S^W» f.. = S 2 fij-
h = l h = l i = l j = i 

on fij és la freqüéncia en la població i, del carácter Aj. Les diferencies entre 
dues poblacions queda reflectida per les diferencies entre les distribucions de 
freqüéncies deis seus carácters. Assignem, aleshores a les poblacions, les coor
denades: 

Població 101: {—, 
M-a fin 

f.. f.. ' " ' " fi. 

í f • • • y JV 

que donen la distribució de probabilitats deis carácters dins de cada po
blació i. 
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Per comparar dues poblacions es defineix la distancia ji-quadrat: 

D 

d2 (i, j) = 2 
1 / fin fjh V » / fih fjh X 2 

" - i (-¿ = 1 f.h X fi. fj. h=l fi. V̂ f.h fj. \/f. h 

i per tant, si formem la nova taula de dades X: 

1 

k 

A, 
fu 

f.. ^f . l 

fkl 

A2 

f» 
f.. v/f2 

fk2 

An 
fm 

fl Vf. n 

fkn 

fk. v/f x fk. v/f 2 f k V f n 

veiem que la distancia ji-quadrat és una distancia euclidiana ordinaria entre 
k punts de Rn, representáis per la taula X. 

La distancia ji-quadrat reflecteix la diferencia de les proporcions relatives 
deis carácters a través de.cada població. El divisor f h pondera la presencia 
de petites desviacions deis carácters de petita freqüéncia f h, i en permet aug
mentar Timportáncia. 

L'análisi factorial de correspondéncies consisteix a aplicar una análisi de 
components principáis a la matriu de dades X, tal com expliquem a la secció 3. 
La nova matriu de dades Y = XT defineix les coordenades de les k poblacions. 
Agafant les s primeres tindrem una representació que tindrá máxima dispersió 
en dimensió s. 

Fins aquí, aquest tipus d'análisi no és mes que aplicar una análisi de com
ponents principáis per a representar poblacions, pero agafant la distancia ji-
quadrat en lloc de la distancia euclidiana. L'interés d'aquest métode resideix en 
el fet que també podem representar els carácters amb referencia a les seves 
diferencies de distribucio respecte a les poblacions. En efecte, es defineix la 
táncia ji-quadrat entre els carácters A¡, Ají 

n 1 / fih fih d2 (i, j)= 2 — ( -J5 2L 
h=i r h. r.i t . j 

que reflecteix la diferencia de les proporcions relatives de les poblacions a 
través de cada carácter. De manera análoga, dones, per análisi de components 
principáis trobarem una matriu de dades Z que ens donará les coordenades 
deis n carácters. Agafant les s primeres, tindrem una representació que tindrá 
máxima dispersió en dimensió s. 

Un altra avantatge és la possibilitat de representar simultániament carác
ters i poblacions, amb referencia ais mateixos eixos de coordenades. En efec
te, si les coordenades en dimensió s son: 

Població i : (yu y is) 
Carácter Ají ( z a Zjs) 

430 



es demostrá la següent relació entre la h-ésima coordenada de la població i, 
i les h-ésimes coordenades deis n caracters: 

1 M i l fin 
Yin = - 7 7 - l - 7 — Z lh + .. . + — Znh j Í = 1, . . . , k 

VAh t i . M. 

on Xh és el valor propi número h. En altres paraules, el punt que representa 
la població i es un terme mitjá deis punts que representen els caracters, pon-
derat per les probabilitats de presencia en la població i. La proximitat, en la 
representació simultánia, d'una població a un determinat grup de caracters, 
indica que predominen en aquesta població. 

Per exemple podem realitzar una análisi factorial de correspondéncies, amb 
les dades electorals, de la següent forma: les poblacions poden ser municipis, 
i els caracters els diferents partits, tots ells, mes la abstenció, els -vots en 
blanc i els nuls. Tindrem, dones, una taula de contingencia, i a partir d'ella po-
drem assignar a cada població com a coordenades, les freqüéncies relatives 
deis vots deis diferents partits, l'abstenció, els vots en blanc i els vots nuls; 
continuant endavant amb aquesta técnica, obtindrem finalment la representa
ció de cada municipi en el pía, i, simultániament, podrem representar els ca
racters, en aquest cas, els partits polítics, l'abstenció, els vots en blanc i els 
vots nuls. Podríem pensar d'entrada que aquesta análisi és mes convenient 
que l'análisi de components principáis a l'hora de representar els municipis. 
Cal, pero, teñir en compte que en l'análisi de correspondéncies la distancia 
ji-quadrat ponderará molt les candidatures minoritáries, com CUPS, AN 18-J, 
vots en blanc i nuls, etc., i per tant com que aqüestes son nombrases, poden 
deformar l'análisi. 

Un altre exemple pot ser, agafant també els municipis com a poblacions, 
realitzar una análisi factorial de correspondéncies per estudiar la immigració 
en una regió. Els caracters poden ser les diferents regions on han nascut els 
habitants de cada municipi. Tindrem formada, dones, una taula de contingen
cia, i a partir d'aquesta podrem assignar a cada municipi les coordenades 
iguals a les freqüéncies relatives deis habitants nascuts a cada una de les re
gions possibles. Una vegada realitzada l'análisi obtindrem, en representar els 
municipis, núvols de punts próxims, que representen municipis d'immigració 
semblant, tant qualitativament com quantitativament. 

També podría ser interessant realitzar el mateix, considerant com a carac
ters les diferents classes socials, definint-les a partir, per exemple, deis ingres-
sos. En el pía de representació final apareixerien com a municipis próxims 
els que posseirien una estructura económica similar, i contráríament, com a 
allunyats, els que serien molt diferents entre ells des del punt de vista an
terior. 

6. COMPARACIONS ENTRE LES ANÁLISIS DE COMPONENTS 
PRINCIPALS, COORDENADES PRINCIPALS I CORRESPONDÉNCIES 

En aquesta secció es comenta quin es el métode mes adequat per a represen
tar unes dades determinades. 

El punt fonamental que cal teñir ben present és que la representació grá
fica deis objectes (municipis, partits, etc.) no és mes que una imatge de la 
distancia que definim entre objectes. 
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Distancies diferents donaran lloc a imatges diferents. 
Suposem que volem comparar diverses comarques amb referencia a la dis-

tribució de diferents classes socials, definides a partir deis ingressos del cap 
de familia. Si les freqüéncies per dues comarques son: 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 N 

Comarca 1 41 32 19 8 (100) 

Comarca 2 62 44 30 14 (150) 

la distancia euclidiana és próxima a 27, mentre que la distancia ji-cuadrat és 
próxima a zero. Aleshores, si apliquem l'análisi de components principáis, les 
dues comarques sortiran mes o menys diferenciades. Pero, en canvi, si efec-
tuem l'análisi de correspondencies obtindrem prácticament el mateix punt per 
representar les dues comarques. En el primer cas influeix la grandária de la 
mostra, 100 i 150 famílies en cada comarca respectivament, mentre que en el 
segon cas només influeix, de cara a la discriminado de comarques, la dístri-
bució de porcentatges de les diferents classes socials definides. És important 
destacar també que en Vanálisi de correspondencies, donat el pes que es dona 
a cada carácter, a causa de la distancia ji-quadrat, es tendeix a destacar les 
poblacions, o els carácters, que teñen una presencia mes singular. Una solució 
intermedia consistida a efectuar una analisi de components principáis no 
amb les freqüéncies absolutes de cada classe social, sino amb els percentat-
ges. Així s'aconsegueix analitzar la distribució de classes en cada comarca, 
pero en utilizar la distancia euclidiana no queden resaltats els carácters 
menys freqüents. 

En general, quan les dades s'assimilan a una taula de contingencia, o de 
classificació doble de dues classes de característiques, és mes apropiada l'aná
lisi de correspondencies, tenint en compte els comentaris anteriors. En la sec-
ció anterior es mencionen també els pros i els contras de l'análisi de corres
pondencies comparada amb la de components principáis en l'estudi del com-
portament electoral. 

Estudiem ara la representació de dades de presencia i d'abséncia de carác
ters. Com hem vist a la secció 4, l'análisi de coordenades principáis ens permet 
representar objectes en referencia a una distancia dedui'da d'un coeficient de 
similaritat. Si codifiquem les dades en 0 (abséncia), 1 (presencia), la distan
cia 2 euclidiana és: 

d^ = b + c 

(seguint la terminología de la secció 4). Si escollim el coeficient de similaritat 
de Sokal i Michener, la distancia dedui'da d'aquest coeficient és: 

/ a + b \ 2 
d2 = 2 ( 1 ) = — (b + c) 

»J v n ' n 

Tenim, en conseqüéncia, que l'análisi de components principáis amb va
riables dicotómiques és equivalent a una analisi de coordenades principáis uti-
litzant el coeficient de Sokal i Michener, llevat de la constant 2/n, que no in
flueix, perqué tota representació de distancies és relativa. 
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L'análisi de correspondéncies dona també el mateix resultat, si cada carác
ter es presenta el mateix nombre, t, de vegades, perqué és fácil veure que la 
distancia ji-quadrat és: 

d2 & i) = r V (b + c> 
t n2 

Quan el nombre de presencies deis carácters és variable, hi ha un factor 
de ponderado que, com ja hem esmentat, tendeix a destacar els objectes que 
teñen unes característiques que la majoria no posseeixen. Aleshores surten en 
llocs extrems de la gráfica. 

Hi ha una altra técnica de representació basada en una interpretado fac
torial de Vanálisi de components principáis. Suposem, per exemple, que te-
nim n partits polítics Px, ..., Pn i prenem com a dades el nombre de militants 
per partit trobats en N municipis. Sigui R la matriu de correlacions entre 
partits, i: 

R = T . D • T '= A . A' A = T D1/2 

r 

una descomposició factorial de R (vegeu la secció 12). T és una matriu orto
gonal que conté els vectors propis, i D, la matriu diagonal amb els valors 
propis. 

La matriu factorial A = (atj) dona les saturacions entre els partits i les 
components principáis. La saturació a u coincideix amb la correlació entre el 
partit Pi i la component Cá. Aleshores es representen els partits agafant com 
a coordenades de cada un les files de A, i s'obté: 

Pi« (aii> •••* ain) 1 = *t •••* n 

L 

r 

Estudiem ara la distancia2 entre partits: 

d2 (E„ E,) = S (a ih - ajh)2 = 2 af„ + % a2
h— 2 ¿ alh ajh 

h = l h=i h = i h = l 

Segons el teorema de Thurstone (vegeu la secció 12), la correlació entre dos 
partits, Pi, Pj és: 

w 

n 
rij = S aih ajh 

h = l 

i per tant: 
4 

d2 ( P l , P J ) = 2 (1 — r u ) 

que coincideix amb la distancia de Gower construida a partir d'un coeficient 
d'associació. Podem afirmar: l'análisi de components principáis representant 
els partits, utilitzant la matriu factorial, dona les mateixes distancies que l'aná
lisi de coordenades principáis. 

Pero, bé que les representacions en totes les dimensions coincideixen amb 
els dos métodes, les representacions en dimensió redüida no donen el mateix 
resultat. Per exemple, sigui la matriu de correlacions: 
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R 
1,0 
0,9 
0.0 

0,9 
1,0 
0,0 

0,0 
0,0 
1,0 

Els resultats aplicant components principáis i coordenades principáis son 
pectivament: 

A 
0,975 
0,975 
0,000 

0,000 
0,000 
1,000 

0,220 
— 0,220 

0,000 
y r= 

1,18 
1,18 
2,36 

0,31 
— 0,31 

0,00 

La figura següent és lq representació en dimensió 2 deis tres partits hipotétics 
de l'exemple utilitzant Tanálisi de components principáis sobre la matriu de 
correlacions: 

i» 

|2°Compooenr 

< 3 

T 1° Componen! 

El següent gráfic seria la representació en dimensió 2 utilitzant Tanálisi de 
coordenades principáis: 

1°Coord*nodo 

De la primera figura podem concloure que els partits 1 i 2 están molt Iligats 
a la primera component i, per tant, molt relacionáis entre ells. El partit 3 de
finiría íntegrament la segona component. Una tercera figura relaciona les dues 
anteriors. La representació en el pía dibuixat es correspon amb la segona fi-

3°Compon«nt 

2 a Component 
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L'análisi de components tendirá a agrupar en direcció a un eix les variables 
fortament correlacionades amb una component, i en direcció oposada les va
riables amb correlació negativa. Una variable poc correlacionada amb unes al-
tres (la 3 respecte a la 2 i a la 1 en el exemple) quedará representada perpen-
dicularment a aquelles. Com que la distancia es basa en la correlació, no in-
flueix la grandária (nombre de militants d'un partit) de la mostra. 

Aquesta representació s'ha ¿'interpretar segons els criteris de l'análisi fac
torial, que agrupa les variables segons la seva relació amb uns determináis 
f actor s. 

Encara que la distancia global és la mateixa, l'análisi de coordenades prin
cipáis distancia amb máxima resolució en dimensio reduida, en comptes de 
representar direccions. Les distancies oscillaran entre 0 (correlació 1), 2 (co
rrelació 0)» 4 (correlació — 1). 

Si el criteri d'aquesta análisi és maximitzar la suma de quadrats de les 
distancies, el criteri de l'análisi de components és maximitzar la varianca exr 
plicada per a cada component. Les representacions en dimensio reduida serán 
en general semblants. De fet, l'análisi de coordenades principáis ens aporta no-
vetat metodológica quan la comparació entre entitats la fem sobre una matriu 
de similaritats calculada amb variables dictómiques, perqué una análisi de 
components sobre aquesta matriu (que no és de correlacions) seria poc ade-
quat. 

Per acabar aquesta secció, tornem a repetir que el resültat de la represen
tado gráfica depén de la distancia que definim, si bé és possible, en alguns ca
sos, obtenir resultats semblants o fins i tot idéntics. Vegeu amb profit el treball 
metodológic de Chardy, Glemarec i Lauree (1976) per ampliar aquesta compa
ració deis tipus de representació de dades. 

7. ANÁLISIS DE PROXIMITATS 

Donats k objectes ,individus, municipis, partits, etc.), i coneguda una deter
minada informado A sobre les diferencies entre els objectes, Vanálisi de proxi-
mitats («multidimensional scaling» en anglés) és una técnica que obté una con
figuració euclidiana formada per k punts, Pj, ..., Pk, de manera que les seves 
distancies euclidianes concordin amb la informado A. 

Aquesta informado pot venir donada de diferentes maneras: ordenado en
tre les distancies deis objectes, matriu de disimilaritats o distancies no eucli
dianes, distancias afectades d'errors aleatoris o d'aproximació numérica, etc. 

Shepard (1962) va formular la següent conjectura: coneguda només l'orde-
nació entre les distancies deis objectes entre ells: 

d (i1; i2) < d (i3, i4) < ... < d ( w im) (m = k (k — l)/2) 

existeix una configuració euclidiana tal que les seves distancies verifiquen apro-
ximadament aquesta ordenació. 

Shepard no va donar una prova rigorosa de la seva conjectura, pero la va 
iHustrar amb nombrosos exemples, fórmulant un algoritme numéric que tro-
bava aquesta configuració. D'altres autors varen afinar i desenvolupar la idea 
de Shepard, proposant métodes de construcció (Kruskal, Guttman, Lingoes, 
Young, Benzecri, Carroll, etc.). 
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Vegem tres exemples. Siguin quatre objectes A, B, C, D tais que les ordena-
cions entre les seves distancies desconegudes siguin (poden haver-hi rengles 
iguals): 

A B C D 

(I) 

A B C D 

(II) 

A B C D 

A 
B 
C 
D 

0 1 
0 

2 
1 
0 

3 
2 
1 
0 

A 
B 
C 
D 

0 1 
0 

1 
1 
0 

1 
1 
0 
0 

A 
B 
C 
D 

0 
* 

1 
0 

1 
1 
0 

1 
1 
1 
0 

(III) 

Aleshores estarien representáis per configuracions euclidianes en 1, 2 i 3 di 
mensions respectivament: 

+ 
B 

Linteres del métode de Shepard és trobar una configurado en un espai 
de dimensió redüida que reprodueixi aproxitñadament Vordenació inicial. Ales
hores podrem representar els k objectes gráficament, conservant les relacions 
de proximitat. 

El sol coneixement de l'ordenació és el cas d'informació mes pobre. Nor-
malment es coneix una matriu de distancies no euclidianes o disimilaritats 
A = (Su). El resultat final d'una análisi de proximitats és una matriu de 
dades Y = (yu) . Les files de Y defineixen k punts de Rd, Pi = (yilf ..., yid) 
tais que les seves distancies2: 

d2 (Pi, P3) dí, 
d 

yjh) 

siguin semblants a les disimilaritats Su* La matriu Y es pot calcular trobant 
primer la matriu S = (s^) essent: 

Su 
1 JJ2 
2 OiJ 

i diagonalitzant seguidament la matriu T, peí procediment explicat a l'aná-
lisi de coordenades principáis (vegeu Gower, 1966). Pero la matriu T pot 
teñir valors propis negatius i obtenir, dones, una configurado poc concordant 
amb A = (g^). 

El métode de Kruskal (1964) amplia el métode de Shepard i dona solu-
cions a aquest problema. Consisteix a construir una nova disimilaritat, ano-
menada disparitat, que siguí una funció monótona creixent de Sij, és a dir: 

d u = f(S.,) Sij ^ Sv y d,j <d,'j/ 
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Aquesta transformado de Su conserva l'ordenació inicial. Utilitzant d t j 
es troba una matriu de dades Y (peí procediment abans indicat) que dona 
unes distancies euclidianes d u . Com a mesura de l'ajust entre d u i á u 
Kruskal defineix la quantítat: 

S 

2 (du-dij) 
1/2 

anomenada «stress».'Verifica 0 < S ^ 1 , pero es dona en forma de percen-
tatge.A Kruskal desenvolupa un métode basat en el gradient de S, per tro-
bar di3 i d t j de manera que quedi minimitzat l'«stress». Considera que la 
representació és bona si no supera l'««stress» el 5 °/o. 

Agafant les coordenades que conté Y, tindrem una representació deis ob-
jectes que cpnserva aproximadament les relacions de proximitat iniciáis, mal
grat que la distancia euclidiana sigui una deformado de la disimilaritat inicial. 

El «stress» disminueix a mesura que augmentem la dimensió d. Cal agafar 
d que doni un stress aceptable. És útil també calcular el coeficient de corre-
lacio de Kendall entre les distancies euclidianes i les disimilaritats iniciáis 
per mesurar el grau de concordaba entre l'ordenació inicial i les distancies 
deis punts representáis. 

Podem ara citar diversos exemples. A vegades pot teñir interés per a re
presentar gráficament els municipis d'una provincia segons els resultáis elec-
torals, si les coordenades de cada municipi son els percentatges del vots de 
tots els partits polítics mes l'abstenció, els vots en blanc i els nufs, definir la 
distancia, entre els municipis: 

d (i, j) = S lx jh — x j h 
h 

i -

Aquesta distancia no prové d'un producte escalar (producte interior). Una con
figurado euclidiana que reprodueixi les distancies entre municipis no pot ser 
obtinguda satisfactóriament aplicant directament una análisi de components 
principáis. Cal aplicar l'análisi de proximitats. 

També pot servir aquest tipus d'análisi per a obtenir una representació grá
fica en el pía, deis diferents partits polítics, o bé deis polítics o militants d'un 
partit, a partir de la informado donada per una matriu de disimilaritats (ve^ 
geu la diferencia amb l'análisi de coordenades principáis), no associada a una 
distancia euclidiana, i que podem haver obtingut a partir d'un estudi sobre 
la línia programática del partit, sobre enquestes, tests, etc. 

8. ANÁLISI CANÓNICA DE POBLACIONS 

Malgrat que la distancia D de Mahalanobis és la mes perfecta per representar 
dades, encara no l'hem utilitzada. El problema que significa utilitzar D resi-
deix en el fet que, generalment, no es coneix la matriu de covariances C entre 
les variables. Si poguéssim conéixer C amb independencia de la matriu de 
covariances de la taula X, podríem representar els ó individus aplicant la 
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distancia D, amb resultats mes escaients que l'análisi de components princi
páis, que utilitza la distancia euclidiana ordinaria. 

En l'análisi canónica de poblacions és possible de fer-ho. Suposem que 
cada grup o població está representat per mes d'un individu i que la taula de 
dades és (k poblacions i p variables): 

Població 1 

X, X 

^111 ^121 

•^lliij X12n1 

X 

1P1 

ipn 

n2 individus 

Població k 
Xki i ^k21 

X k m k
 x k s n k 

X k Pi 

•kpn k . 

nk individus 

on n t és el nombre d'individus en la població t. Prenem com a representant 
de la població t Y individu mitjá de coordenades: 

M t : ( x t i> x t2» •••» x t p ) X —̂ Xt Áf >*>| ü 

on x t l és la mitjana de la variable Xi dins de la població t. Aleshores podem 
estimar la matriu de covariances calculant: 

C 
1 

N — k 
2 nt St N 

t=i 

on S t és la matriu de covariances dins de la població t: 

1 t 
S t = (sn) essent s tJ = — 2 (*tih —*u) (x tJh — x t j) 

n t h=i 

La distancia 2 de Mahalanobis entre les poblacions i, j és: 

D2 (i, j) = <M, — M,) 'C-1 (M, — Mj) 

El problema a resoldre és trobar una configuració euclidiana de k punts, 
dedui'da d'una taula de dades Y, 

Eixos canónics 

Población 1 

Población 2 

1 2 m 

Yll Yl2 Yim 

3^21 3^22 V 2 m 

Población k Yki y k 2 Yk ín 
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de manera que la distancia euclidiana coincideixi amb D. 
+ 

2 (ym—yi-)2 = ° 2 & j) 
h = l 

S'anomenen eixos canónics els utilitzats per representar les k poblacions. 
La dimensió máxima és m = min (K-— 1, p). 

Per a trobar la taula de coordenades canóniques Y, cal obtenir la matriu 
B = (bu) 

bu = — 2 ( X i h —Xi) (x j h — xt) 

és la «covarianca» entre les variables X¡, X¿, agafant només les k mitjanes. 
Aleshores es busquen els m vectors propis de B respecte de C resolent: 

BVi = Xi CVi Xi, valor propi 

Si V és la matriu deis vectors propis, V¡, aleshores: 

Y = MV 

M és matriu que conté les k mitjanes per les p variables. 
Com a exemple d'aquesta análisi, podem veure una análisi canónica efec

tuada per R. Virós i R. Solé. 
Les poblacions en aquest exemple son les comarques de la-provincia de Gi-

rona, l'any 1936. Els individus son els municipis, i les variables, variables de-
mográfiques i socioeconomiques, com la densitat de població, el creixement, 
l'arrendament, la industria i el comerc?, etc. 

Fent la representació en els dos pfimers eixos canónics resulta: 
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Les regions confidencials per ais individus mitjans son próximes al 90 %. 
Les distancies en dimensió 2 son projecció de les distancies de Mahalanobis 

en dimensió 6 (nombre de comarques menys 1, perqué hi havia moltes varia
bles mes). 

El primer eix podría interpretar-se, segons els autors, com un eix que dis
crimina la major o menor riquesa de la térra. A la dreta, les comarques de 
seca, i a l'esquerra, les de regadiu. El segon eix, l'interpreten com un eix de 
concentració de riquesa. Per sobre tindríem les comarques de riquesa mes re
partida, per sota, les de riquesa menys repartida. 

L'análisi canónica, en representar les poblacions, comarques en aquest 
exemple, amb referencia a la distancia de Mahalanobis, invariable per canvis 
d'escala i que té en compte les correlacions entre les variables, és la forma 
mes objectiva i correcta de representar dades. Pero, perqué es pugui aplicar, 
cal que tinguem una mostra d'individus dintre de cada població. 

9. ANALISI CANÓNICA GENERALITZADA 

Podem mirar l'análisi canónica de poblacions com una representació gráfica 
deis nivells d'un disseny d'un sol factor. Quan les nostres dades depenen de 
dos o mes factors, haurem de realitzar tantes análisis canóniques deis nivells 
d'un factor determinat com nivells tinguin els altres factors. 

Ho interpretaren! com un problema d'análisi de la varianca. La variabilitat 
total d'un disseny es descompon en la variabilitat deguda ais nivells de cada 
factor, la deguda a les interaccions i la variabilitat residual. Quan intervenen 
p > l variables observables, aleshores hi ha una matriu de covariances total 
que es descompon análogament en suma de diverses matrius de covariances. 
Aleshores, si busquem els vectors propis de la matriu de covariances que dona 
la covariabilitat deis nivells d'un factor, respecte a la matriu de covariances 
residual (que és la que dona una estimado de la matriu de covariances C 
entre les variables), tindrem, per analogia amb l'análisi canónica de pobla
cions, una forma de representar els nivells d'un factor, eliminant la varia
bilitat deguda ais altres factors i a les interaccions. Fins i tot podrem repre
sentar també els altres factors. 

El desenvolupament matemátic d'aquesta generalització forma part de 
la teoría multivariant de funcions paramétriques estimables, i és massa com-
plicat per a poder-lo resumir aquí. Vegeu Cuadras (1974). 

Com a exemple, podríem pensar a realitzar diverses enquestes a militants 
de diferents partits polítics. Aqüestes enquestes podrien tractar de temes 
com les nacionalitzacions, les autonomies, el paper de la dona a la societat, 
l'ensenyament, la familia, etc. Cada enquesta estaría formada per nombroses 
preguntes de carácter dicotómic, del tipus (sí/no). Així cada persona en-
questada obtindria una puntuació de carácter continu en cada una de les en
questes. En aquesta situació podríem considerar dos factors, el factor sexe, 
amb dos nivells, máseles i remelles, i el factor partits polítics, amb tants ni
vells com partits estudiats. 

Amb aquesta análisi podríem obtenir una representació canónica deis ni
vells del factor sexe, basada en la variabilitat atribuí'ble al factor sexe per se-
parat. També podríem representar canónicament i per separat, els nivells del 
factor, partits polítics, basats en la variabilitat atribui'ble ais diferents partits. 
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10. REGRESSIÓ LINEAL MÜLTIPLE 

i 

Aquesta técnica permet trobar les relacions lineáis entre una variable depen
dent Y, i un conjunt de variables independents xlf ..., xm. Aixó pot teñir inte
rés per a veure de quina forma, aproximada, influeixen cada una de les va
riables independents, en la variable dependent, Y. També pot ser usat com a 
métode per a estimar el valor de Y, coneguts només els valors de les variables 
independents. 

De forma mes precisa, la regressió lineal múltiple, és una técnica que per
met trobar una nova variable Y, funció lineal de les variables independents 
X!, ..., xm, amb la propietat que Y coincideix al máxim possible amb Y*. D'al-
tra forma: 

E ((Y —Y)2) = mínim 

és a dir, la mitjana de la variable aleatoria (Y — Y)2 ha de ser mínima. El 
coeficient de correlació entre í i Y s'anomena coeficient de correlació múl
tiple. 

Dins de la teoría deis models lineáis normáis, podem escriure: 

y¡ = po 4- p! x u + ... 4- pm x im 4- ei 

on 3J son els coeficients que defineixen Yhiperpla de regressió, e^ és una va
riable aleatoria que suposarem normal, de mitjana nul-la, i les e, son variables 
incorrelacionades; yi és el valor de la variable dependent, en Tindividu i, 
mentre que x u , ..., x im son els valors observáis de les variables independents 
en l'individu i. 

Mitjantcant Vajust mínim quadrátic, s'estimen els valors deis coeficients 
de regressió, (3j, i obtenim (3j. 

Pot ser interessant d'investigar fins a quin punt els coeficients de regres
sió, @x, ..., (3m son significativament diferents de zero. S'efectúa a partir d'un 
contrast dhipótesi, on el criteri de decisió es basa en el valor que pren un 
estadístic, que segueix una distribució de Fisher-Snedecor. També és possi
ble contrastar hipótesis menys generáis sobre algún deis coeficients de re
gressió. 

La regressió també pot usar-se com a técnica predictiva. Una vegada esti 
mats els coeficients de regressió, i conegudes les variables independents me-
surades sobre un individu (que pot ser un municipi), poder estimar el valor 
de la variable dependent: 

Yi = Po + 0i Xii + ••• + Pm Xim 

yi és una aproximació al valor y i, que volem conéixer. 
Vegem ara una aplicació de la regressió com a técnica predictiva, per tal 

"de preveure els resultáis electorals. 
Sigui yu la variable aleatoria «tant per cent de vots obtinguts peí partit 

j al municipi i a les darreres eleccions». Siguin x t l , , x im variables estruc
turáis que es donaven al municipi i a les darreres eleccions. 

Admetrem que aqüestes variables estructuráis determinen el comporta-
ment electoral, excepte per factors aleatoris, de manera que podem escriure 
en forma aproximada: 
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Yu = POJ + Pij x u + ... + pmj x im + e u 

és a dir que y u pot posar-se com a suma d'una part determinista, fundó li
neal de les variables estructuráis, mes un error aleatori que suposarem que 
segueix una distribució Normal, de mitjana nuHa i de varianca cr2j. A mes, 
covarianca ( e n , ekj) = o, fet que equival a admetre que les desviacions aleatk-
ries son independents entre municipis. Considerarem també que el model és 
prácticament invariant en el temps, o mes concretament, els parámetres que 
defineixen el model no varíen (gaire) d'unes eleccions a les següents. 

Els parámetres del model s'estimen a partir de les equacions normáis de 
Gauss (estimació mínim-quadrática). 

Per a les próximes eleccions podrem escriure, essent z u el percentatge 
de vots del partit j en el municipi i, i x'il# ..., x'im les noves variables estructu
ráis en el municipi i: 

Zij = 3oj + 3ij X¡1 + ... + pmj X'im -f- UÍJ 

on UÍJ és la nova desviació aleatoria, amb propietats análogues a e^. 
Podem admetre a mes que la correlació entre e u i u{¡ és considerable, 

equivalent a dir que d'unes eleccions a les següents, es conserva una certa 
«tradició de voí». Si fem: 

Axjj = x'u — x u , 
Víj = Yij + 3lj A*U + ... + Pmj ^X i m 

resulta que v u es una aproximado raonable a z u en el sentit següent: 

E ( z u — VÍJ) = 0 
var ( ^ j — v u ) ^ - 0 

En efecte, z u — v u = u u — e u , que és la diferencia entre dues variables 
aleatóries de mitjana nuHa, i per tant, la mitjana de la diferencia será nuHa. 
Quant a la seva varianca, com que la correlació entre e^ i u u és próxima a 1, 
és fácil veure que la varianc,a es próxima a zero, tant mes próxima com mes 
próxima a 1 sigui la correlació entre e u i u u . 

En resum, la idea reflectida per aquest métode és: si no hi haguessin can-
vis en les variables estructuráis, suposant que aqüestes son les úniques varia
bles que coneixem que influeixen en el comportament electoral, la millor pre
dícelo sobre el percentatge de vots que obtindria un determinat partit en un 
municipi, seria el percentatge obtingut per aquest mateix partit, a les darre-
res eleccions (i en el mateix municipi). 

Podem objectar els següents punts: 
Variables estructuráis no adequades. Com mes important será Terror co

mes, menys influeix les variables estructuráis escollides en el comportament 
electoral. L'omissió de variables importants de cara al comportament electo
ral, implicará un augment de la varianca en Terror de Testimació de z^-. 

El model no és invariant en el temps. La considerado d'un model inva
riant en el temps és una aproximació, tant millor com menys canvis socio-
culturals hi hagi hagut dins d'aquesta societat. Les primeres eleccions des-
prés del pas d'una dictadura a una democracia poden no ser les mes adequa
des per a provar el model. 
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Aproximado lineal, inadequada. Probablement un model mes real fóra 
posar la variable dependent y^ com a suma d'una part determinista que fos 
una funció arbitraria deis parámetres pk i . Una aproximado d'ordre superior 
al primer podría realitzar-se, pero complicant considerablement els cálculs. 

La part no determinista del model podría no seguir una distribució nor
mal, En aquest cas, la millor estimació deis parámetres no seria probablement 
restimació mínim-quadrática, pero, en general, no hi hauria grans diferencies. 

Com a exemple de Regressió Múltiple Lineal podem veure la página on 
es descriuen les regresions efectuades a la provincia de Barcelona, agafant 
com a variables independents, algunes variables estructuráis, com la práctica 
dominical, la immigració, alguns índex referents al nombre de treballadors a 
la industria (petita, gran, etc.), etc., i com a variables dependents el percentat-
ge de vots obtingut per les candidatures principáis per al Congrés a Barcelo
na. S'observen coeficients de correlació múltiple molt alts en els partits PSUC 
i PSC, clarament significatius, com es pot veure atenent al valor que pren 
Festadístic que segueix una distribució F de Fisher-Snedecor, significatiu, amb 
probabilitat d'equivocar-nos molt inferior a 1 % (vegeu pág. 181 amb els re
sultáis). 

11. ANALISI FACTORIAL 

Siguin X^ ..., Xn un conjunt de variables observables per cada individu (per 
exemple el municipi, la comarca, etc.) on totes mesuren diferents aspectes 
d'un mateix problema, com el comportament electoral, etc.; Vanálisi factorial 
és una técnica estadística que permet expressar cada una d'aquestes variables 
com una combinado lineal de m variables ( m < n ) Flf ..., Fm no observables 
directamente anomenades factors comunst perqué influeixen en totes les va
riables observables, mes un factor únic, intrínsec a cada variable, i que re
presenta la part de la variable no explicada pels factors comuns. En general 
admetrem que els factors son variables aleatóries incorrelacionades, de for
ma que la part de la variabilitat explicada per un factor no té relació, en sen-
tit lineal, amb la part de la variabilitat explicada per qualsevol altre. Alge-
braicament podem escriure el següent model lineal: 

Xj = a u Fx + ..., + a im Fm + di Ui i = 1, ..., n 

on els coeficients a u son les saturacions de la variable Xj en el factor Fu \Jit 

el factor únic que influeix solament en la variable xit i di la saturació de la va
riable Xi en el factor únic. 

Podem suposar, sense perdre generalitat, que els factors son variables 
aleatóries reduides, és a dir amb mitjana nulla i desviació típica igual a la 
unitat. Igualment reduírem les variables Xi( restant-les la seva mitjana i divi-
dint-les per la seva desviació típica. Tot aixó només representa un canvi en 
Torigen i les unitats amb les quals mesurem les variables, que no afecta l'a-
nálisi factorial, peí fet que aquest estudia les relacions (lineáis) entre les va
riables, mesurades per les seves correlacions, independentment de la seva 
magnitud, mesurada per la seva varianga. 

De tot aixó s'obté: 

var (X.) = a»t + a% + ... +1 aim + d2. = 1 
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La quantitat h2 = aa
nH- ... +a$m* s'anomena comunalitat, i la d? unicitat. 

La comunalitat representa el tant per un de la varianca d'una variable ex
plicada pels factors comuns. 

El model factorial lineal pot expresar-se matrícialment: 

X = A- F + D • U 

A és la matriu factorial, i els seus elements son les saturacions de las varia
bles en els factors comuns, D, la matriu diagonal amb les saturacions del¡ 
factors únics, X, un vector columna amb les n variables observables per com 
ponents, F i U, vectors columna amb els factors comuns i únics per compo 
nents respectivament. 

Si R es la matriu de correlacions, un resultat fonamental degut a Thrus-
tone és: 

R = A • A' + D2 

anomenant R* = R — D2 matriu de correlacions reduida (s'obté substituint els 
uns de la diagonal principal de R, per les comunalítats), resulta: 

R* = A - A' 

Aquesta condició no determina per ella sola la matriu factorial A. Hi ha 
una infinitat de solucions, totes elles valides. Cal imposar alguna condició 
suplementaria per tal. de resoldre de forma unívoca el problema. 

Un deis métodes mes usats és el métode del factor principal. Aquest mé-
tode parteix d'una aproximado per la matriu R*, que pot ser R, la matriu 
de correlacions, o millor, la matriu de correlacions amb els uns de la diago
nal principal substituíts pels quadrats deis coeficients de correlació múltiple 
de cada una de les variables amb les restantes, ja que, com va demostrar 
Roff (Psychometrica, 1936), la comunalitat d'una variable és mes gran que el 
quadrat del coeficient de correlació múltiple d'aquesta amb les altres o igual 
a ella. A mes, aquesta desigualtat tendeix a convertir-se en una igualtat en 
créixer el nombre de variables. 

Per a determinar la matriu factorial peí métode del factor principal s'im-
posen les següents condicions: 

1) Es troba el primer factor de forma que la varianca explicada per 
aquest (igual a a2

t + ... -h a2 ) sigui máxima, amb la restricció de complir 
la condició R* = A • A'. 

2) El factor k-ésim s'obté eliminant la influencia deis factors anterior-
ment obtinguts, en la variabilitat observada, i repetint el punt anterior. El 
procés es repeteix, mentre la varianca explicada per cada factor sigui supe
rior a una certa constant positiva arbitraria (per exemple 1.). 

Analíticament, aquest problema es resol peí métode deis multiplicadors 
de Lagrange. Es demostra que és equivalent a trobar els valors i vectors pro-
pis de la matriu de correlacions redüida, coincidint la varianca explicada peí 
factor i-esim amb l'i-ésim valor propi de R*. 

Com que en general no es coneixen d'entrada les comunalitats, s'efectua 
una refactorització, consistent a trobar, una vegada determinada la matriu 
factorial A a partir d'una aproximació de R*, les comunalitats de cada varia
ble (unívocament determinades un cop trobada A) i a utilitzar llavors aqües
tes comunalitats per a trobar una aproximació millor a R*, determinar no-
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vament la matriu factorial A i repetir el procés un cert nombre de vegades, 
a fi d'obtenir successives aproximacions de les comunalitats. 

Un cop obtinguda la matriu factorial A, els factors s'interpreten a partir 
de les saturacions de les variables amb ells mateixos. Per aixó es compren 
rinterés que les saturacions de les variables en un mateix factor siguin molt 
diverses, altes les unes, baixes les altres, perqué aixó pot facilitar la inter
pretado deis factors. En general no es treballa amb la matriu obtinguda di-
rectament peí métode del factor principal, sino amb una transformació orto
gonal d'aquesta matriu, que permet obtenir una nova matriu factorial, amb 
l'avantatge que aquesta tindrá una estructura mes interpretable. La matriu 
ortogonal que defineix la transformació, s'obté a partir d'algun criteri d'es-
tructura simple, per exemple el criteri varimax. 

A vegades pot resultar útil realitzar una transformació no ortogonal de 
la matriu factorial, amb Tánim d'obtenir una estructura factorial mes senzi-
11a que l'obtinguda amb una transformació ortogonal, pero amb la compli-
cació addicional d'obtenir factors no incorrelacionats. Una de les rotacions 
obliqües mes emprades és la rotado promax. 

Un altre aspecte interessant a considerar és el mesurament deis factors 
comuns sobre cada individu. El problema és indeterminat, excepte si impo-
sem una condició addicional, com la d'estimar els factors comuns en cada 
individu de forma que es minimitzin les unicitats. 

Veiem, dones, que l'análisi factorial és una técnica útil en la mesura que 
es tracta de formular un model que doni rao de les relacions lineáis existents 
entre les variables observables i uns factors no observables directament, 
pero existents, basant-nos en els quals será mes fácil formular un model 
conceptual explicatiu de la realitat estudiada. 

Per a una bona análisi factorial cal que les variables depenguin d'uns 
factors comuns a totes elles. Per exemple és corréete d'efectuar una análisi 
factorial sobre tests d'intelligéncia. Históricament, la primera análisi fac
torial la realitzá Spearman (1904) analitzant l'estructura factorial de la in
teligencia, pero no seria corréete d'analitzar simultániament tests de perso-
nalitat, mesures sobre el pes i l'algada d'un individu, etc. 

S'observa, a mes, que aquest tipus d'análisi només detecta relacions li
neáis entre variables i factors, donat el planteig general del problema. Si 
les relacions no son de carácter lineal, la técnica només será aproximada i 
la seva utilitat dependrá deis casos. 

Com a exemple d'análisi factorial podeu veure la pag. 232 on s'explica 
detalladament l'análisi factorial realitzat amb les dades electorals de la pro
vincia de Barcelona. Els individus son els municipis, les variables els per-
centatges de vots obtinguts per al Congrés, l'abstenció al Congrés, i les can-
didatures per al Senat. Totes aqüestes variables mesuren quelcom que les 
eleccions teñen en comú: el comportament electoral. Amb l'análisi efectua
da resulten quatre factors que permeten sintetitzar el comportament electo
ral mesurat per les 39 variables considerades. Per a la interpretació deis 
factors vegeu la pag. 130. 

r 
L 

+ 

12. CORRELACIÓ CANÓNICA 

Aquesta técnica s'aplica quan es disposen de dos conjunts de variables de 
naturalesa diferent, observables sobre cada individu (el municipi, la comar-
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ca, el partit polític, etc.). En aquest cas no és aplicable l'análisi factorial, peí 
fet que les variables no mesuren diferents aspectes d'una mateixa naturalesa. 

Siguin els dos conjunts de variables aleatóries: 

X V í Y V 
1 P • • * » -*»-f x x 1 » • • • » •"• S 

s'anomenen variables canóniques, les combinacions lineáis: 

U, = aí Xt + ... + ar X r 

V 1 = b 1 Y , + ... + bfl Yfl 

tais que la seva correlació es máxima. 
Aquesta correlació rep el nom de primera correlació canónica, i mesura el 

grau de dependencia lineal entre els dos conjunts de variables. S'obté a par
tir de la matriu de correlacions entre totes les variables (r + s files i colum-
nes). Aquesta matriu pot descompondréis en cuatra parts: 

R±l és la matriu de correlacions entre les variables X, R22, la matriu de cor
relacions entre les variables Y, i R12 = R2X la matriu de correlacions entre 
les variables X i les Y. 

Es pot demostrar que el problema és equivalent a resoldre l'equació: 
R22 R~ R12 — XR121 — 0 

La primera correlació canónica és 1'arrel quadrada del valor propi mes gran. 
Les variables canóniques s'obtenen a partir deis vectors propis. Si la pri
mera correlació canónica és nuHa, aixó vol dir que no hi ha relacions li
neáis entre els dos conjunts de variables. 

La significado de la correlació canónica es pot contrastar, si admetem 
normalitat, a partir de l'estadístic: 

A - ' R 

R „ • R 22 

perqué — (n — 0.5(r + s + 1)) I n A segueix una distribució ji — quadratamb 
r • s graus de llibertat, i n és la grandária de la mostra. 

Si aquest valor és significatiu, podem admetre que existeixen relacions 
de dependencia entre ambdós conjunts de variables, i els coeficients de les 
combinacions lineáis que ens donen les variables canóniques ens permetran 
interpretar aquesta dependencia. 

El segon valor propi de l'equació anterior ens permetrá trobar la segona 
correlació canónica, igual a la seva arrel quadrada. Será la correlació máxi
ma entre totes les combinacions lineáis de cada un deis dos grups, incorre-
lacionades amb les primeres variables canóniques. Es pot continuar el pro-
cés fins a obtenir tantes variables canóniques com min (r,s), esbrinant-ne la 
significado. 

L'análisi esmentada té interés per a analitzar, per exemple, les depen-
déncies existents entre variables socioeconómiques i variables electorals. Aixó 
ha estat realitzat per Sandro Sadocchi (1978), que va obtenir, entre d'altres, 

el següent resultat, relatiu a eleccions de 1972 a Italia. 
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Test ji — quadrat 

189 
156 
125 
96 

13. ANALISI FACTORIAL VERSUS CORRELACIÓ CANÓNICA 

Per la seva propia definició, Vanálisi factorial extreu factors latents a les varia
bles estudiades, que les resumeixen i els donen unitat. Pero per aixó cal que 
les variables tinguin una «unitat experimental», és a dir, que expliquin una nia-
teixa «cosa» la qual es vol extraure per análisi factorial. Així és corréete fer 
análisi factorial sobre variables electorals, pero no seria adequat afegir-hi va
riables económiques o demográfiques, perqué trenquen la unitat de les pri-
meres. 

Quan hi ha dos grups de variables, conceptualment diferents, l'estudi de 
la relació entre elles es fa mitjancant la correlació canónica. Ja Bartlett dis-
tingia entre «internal factor analysis» i «external factor analysis» en comparar 
l'análisi factorial amb la correlació canónica. En el segon cas, les variables 
canóniques son éls «factors» que lliguen els dos grups de variables. 

Una tercera possibilitat consisteix a factoritzar el primer grup de variables 
i correlacionar els factors amb el segon grup de variables. Aquest problema 
és, en general, bastant complex. Vegeu Rao (1973) i Cuadras i Sánchez Tu-
ret (1977). 
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NOTAS SOBRE EL SISTEMA ELECTORAL Y DE PARTIDOS DE EUZKADI 

1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo está dedicado al análisis de los datos electorales recientes y del 
sistema de partidos que como resultado de los mismos se está configurando 
en EuzkadL Se incluye en este término a las provincias de Álava, Guipúzcoa, 
Navarra y Vizcaya. Se trata de un enfoque taxonómico que no pretende en
t rar en discusiones sobre si Navarra o las provincias vasco-francesas deberían 
o no considerarse en el estudio. Navarra se incluye porque se dispone de da
tos para hacerlo, porque las elecciones allí son simultáneas y de la misma 
naturaleza que las que se celebran en las otras tres provincias, y porque, 
en una medida muy significativa, los partidos que compiten en las cuatro 
provincias son los mismos (aunque en el caso de Navarra suelan algunos 
cambiar de siglas). Precisamente por las razones contrarias no se pueden in
cluir e nel estudio a Lapurdi, Zuberoa y Benavarra l . 

Los datos utilizados corresponden sobre todo a las elecciones de 1977, 
para las que se disponen de resultados a nivel municipal. Se han utilizado 
también los resultados provisionales provinciales de las legislativas de 1979, 
ya que en ellas se han producido cambios importantes en el mapa electoral y 
el prescindir de estas elecciones desfasada y restaría capacidad explicativa 
al trabajo2 . Además, se puede decir que la inclusión de los resultados de 

1. Los partidos más decididamente contrarios a la integración de Navarra 
en la comunidad autonómica vasca han consolidado (UCD) o mejorado (UPN) 
en las legislativas de 1979 sus votos de 1977, mientras que las dos coaliciones más 
claramente integracionistas no alcanzaban el 17% de los votos. Se insiste no obs
tante en que el fin del estudio es conocer la sociología electoral y el sistema de 
partidos vascos allí donde compiten y con independencia de que los partidos 
nacionalistas vascos sean más débiles o más fuertes. Los estudios de sociología 
electoral española suelen incluir a Guipúzcoa, Vizcaya, y Álava, a pesar de que en 
estas provincias los partidos españoles son más débiles que en el resto de Es
paña. 

2. Los datos de 1977 proceden del listado de ordenador desglosado a nivel 
municipal, que fue entregado por el Ministerio del Interior a los partidos a efec
tos de subvenciones. (Como se sabe no existen resultados oficiales definitivos de 
estas elecciones). Los dato de 1979 e han tomado de las ediciones de los perió
dicos y EGIN, del 3 de marzo, y son, por tanto, provisionales. 



1979 sirve para interpretar mejor ciertos aspectos de las elecciones ante
riores. 

El trabajo consta de tres partes. En la primera se presentan las pautas elec
torales, haciendo una comparación histórica con los resultados globales de las 
elecciones de los años treinta, y una comparación más detallada a nivel pro
vincial entre los resultados de las dos últimas elecciones. Para este análisis 
se agrupan los porcentajes de votos obtenidos por partidos o coaliciones en 
grandes bloques o tendencias, pues, además de facilitar la interpretación de 
los mismos, resulta imprescindible hacerlo por no disponerse de datos electo
rales de la II República desagregados a nivel de partidos o coaliciones. 

La segunda parte incluye una exposición de los principales parámetros del 
sistema de partidos identificados por D. Rae, y estimados por medio de los 
datos de 1977. Para la caracterización del sistema de partidos vasco de acuer
do a la tipología de G. Sartori, se utiliza un gráfico bidimensional, construido 
en parte de acuerdo con los resultados electorales de 1979, y en parte también 
en base a hipótesis plausibles sobre la ubicación de los partidos políticos so
bre el mismo. 

La tercera y última parte presenta cierta evidencia, en forma de coeficien
tes de correlación entre cuatro partidos, a favor del sistema de partidos pro
puesto. Aunque el alcance de estos coeficientes no puede ser sobrestimado, 
entre otros por el problema de la falacia ecológica, no obstante pueden sumi
nistrar información sobre la distribución ecológica para una provincia dada, 
de los electorados de los partidos en cuestión. Esta distribución geográfica 
puede reforzar o rechazar las hipótesis establecidas sobre esos partidos y sus 
correspondientes electorados. 

2. LA EVOLUCIÓN ELECTORAL DE LOS BLOQUES POLÍTICOS 

Los resultados obtenidos en las elecciones de 1977 por los partidos de izquier
das y de derechas, están en España correlacionados a nivel provincial con 
los resultados obtenidos en las elecciones de 1936 por las izquierdas (el Fren
te Popular) y las derechas4 . Los resultados de 1979 han repetido en gran 
medida los porcentajes de votos que habían sido obtenidos en 1977 por los 
principales partidos que compiten en toda España. Se puede por tanío afirmar 
que el sistema electoral español responde en medida significativa al modelo 
de sistema electoral de tipo «viscoso» o «congelado», en el cual la transferen
cia de cantidades importantes de votantes de unas opciones a otras, o la 

3. Como es sabido, el sistema electoral de la II República se basaba en 
listas abiertas, con una fórmula electoral de tipo semi-mayoritario. Véase J. de 
Miguel y J. Linz, «Hacia un análisis regional de las elecciones de 1936 en España», 
Revista Española de la Opinión Pública, 48, junio 1977, págs. 27-68, en donde se 
puede encontrar la única estimación conocida de los posibles porcentajes de 
votos para los diferentes partidos y coaliciones que participaron en las elecciones 
de dicho año. 

4. En el trabajo de D. Vila, F. Andrés Orizo y M. Gómez Reino, «Sociología 
del actual cambio político en España», / / / Informe FOESSA. Madrid: Euraméri-
ca, 1978, pp. 716-717, se incluyen los coeficientes de correlación entre los cuatro 
primeros partidos españoles en 1977, y los resultados estimados de 1936. Las co
rrelaciones PSOE (1977)/PSOE 1936 y PCE (1977)/Frente Popular (1936) son altas 
y positivas. Y lo mismo ocurre para las correspondientes correlaciones entre la 
derecha. 
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emergencia o desaparición de las principales fuerzas electorales, ocurre con 
lentitud y dificultad5. 

El mapa electoral que se configura en Euzkadi en las primeras elecciones 
post-franquistas, presenta también, tanto al nivel nacional vasco como en 
cada una de las cuatro provincias, pautas similares a las que se manifestaron 
durante los años treinta. Esta afirmación no se refiere a partidos políticos con
cretos (aunque la distribución geográfica de la implantación del PNV y del 
PSOE ha variado relativamente poco en los últimos cuarenta años), sino 
que se basa más bien en los porcentajes de votos obtenidos al agrupar a los 
partidos de ayer y de hoy en los cuatro grandes bloques o tendencias que 
resultan de las escisiones izquierda/derecha y nacionalista/no nacionalista6 . 
Esto es lo que se ha hecho en la tabla 1, en la que aparecen los resultados 
por bloques para las últimas cinco elecciones al Congreso de Diputados es
pañol celebradas en Euzkadi. 

Uno de los comentarios más importantes de los datos de la tabla 1 se 
+ 

refiere al nivel de participación. Éste, durante los años treinta, estaba siempre 
por encima de la media española, la cual solía situarse alrededor del 65 % 7. 
En los años setenta la participación vasca, por el contrario, es sustancial-
mente similar a la media estatal. Aunque en las elecciones de 1977 este he
cho estuvo parcialmente ocasionado jpor la abstención militante propugnada 
por el KAS (HASI, LAIA, ETA-m), la cual tuvo una cierta incidencia en las 
provincias costeras, en 1979 las causas tienen que ser distintas, ya que toda 
la izquierda abertzale participa activamente en las últimas elecciones. Sólo 
como hipótesis se puede adelantar que la abstención de 1979 proceda básica
mente de los sectores de izquierdas y de derechas no nacionalistas, como 
resultado del clima de polarización y violencia de los últimos tiempos. 

Otro dato significativo es la ausencia durante los años treinta de una 
izquierda abertzale con entidad. El partido ANV nunca tuvo importancia elec
toral fuera de Bilbao, y participó en coaliciones con otras fuerzas (en 1933 
con el PNV y en 1936 con el Frente Popular). La izquierda abertzale es ahora 
el nuevo bloque de la política vasca, que se fragua y cristaliza durante el 

5. La tesis de la «congelación» de los sistemas de partidos europeos fue 
inicialmente formulada por S.M. Lipset y S. Rokkan, en Party System and Voter 
Alignments. Nueva York: The Free Press, 1967. En el trabajo de M.D. Pedersen, 
«The Changing European Party System: Patterns of Electoral Volatility». Uppsa-
la: 9.° Congreso Mundial de Sociología, 1978, se incluye una recapitulación de las 
diversas posiciones mantenidas sobre la tesis, y un excelente estudio empírico 
usando los datos de la posguerra y una nueva variable, la «volatilidad», como 
instrumento para medir los cambios en los sistemas de partidos. 

6. Véase la tabla del Apéndice para un listado de las fuerzas políticas vas
cas contemporáneas y su correspondiente adscripción a una de las cuatro posibles 
tendencias analíticas que aquí se utilizan: derecha española, derecha nacionalista, 
izquierda no nacionalista, e izquierda abertzale o nacionalista. Una clasificación 
de las fuerzas vascas contemporáneas según criterios algo diferentes puede en
contrarse en el estudio de L. C. Núñez, La Sociedad Vasca Actual San Sebastián: 
Txertoa, 1978, Cap. 8, en el que se analizan los resultados electorales de 1977. 

7. Los datos sobre las elecciones de los años treinta en Euzkadi proceden 
de J. Tussell y G. García, «Introducción a una sociología electoral del País Vasco 
durante la Segunda República». Madrid: manuscrito mimeografiado, s. f., y de 
S. Payne, El nacionalismo Vasco: De sus orígenes a ETA. Barcelona: Dopesa, 
3.a ed., 1974. En estos trabajos se contienen interesantes datos sobre las consutas 
referentes a los estatutos de autonomía, elecciones locales, etc., además de deta
lles sobre las diversas vueltas de las elecciones legislativas. Los datos aquí utiliza
dos son siempre los de la primera vuelta. 
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TABLA 1. Resultados por bloques de las elecciones al Congreso en Euzkadl 

Participación 

Derecha española 
% Votos 
Escaños 
% Escaños 

Derecha nacionalista 
% Votos 
Escaños 
,% Escaños 

Izquierda 
% Votos 
Escaños 
% Escaños 

Izquierda abertzale 
% Votos 
Escaños 
% Escaños 

Volatilidad 

1931 

81 % 

32.9 % 
8 

3 3 % 

30.6 % 
7 

2 9 % 

36,4 % 
9 

3 8 % 

1933 

7 8 % 

39,0 % 
10 
4 2 % 

35,0 % 
12 
5 0 % 

26,0 % 
2 
8 % 

r 

10,5 % 

1936 

7 7 % 

43,0 % 
8 

3 3 % 

28.0 % 
9 

3 8 % 

30.0 % 
7 

2 9 % 

7,5 % 

1977 

7 8 % 

28,7 % 
8 

31 % 

24,3 % 
8 

31 % 

36,7 % 
9 

3 5 % 

10,3 % 
1 * 
4 % 

17,5 % 

1979 

6 6 % 

2 6 % 
9 

3 5 % 

2 3 % 
7 

2 7 % 

2 9 % 
6 

2 3 % 

2 0 % 
4 

15% 

11.7 % 

Fuentes: Los resultados de los años treinta proceden de J. Tussell y G. García, «Intro
ducción a una sociología electoral del País Vasco durante la II República». 
Madrid: Manuscrito mimeografiado, s.f., y S. Payne, El nacionalismo vasco. De 
sus orígenes a ETA. Barcelona: Dopesa, 3.a edición, 1974. 

franquismo, como consecuencia directa de la lucha armada de ETA. La emer
gencia electoral de este bloque en las elecciones de 1977 estuvo dificulta
da, en parte por la abstención citada de sus sectores más radicales, y en 
parte porque la campaña, y sobre todo la precampaña electoral de 1977, se 
llevó a cabo sin que existiesen unas plenas condiciones democráticas. En 
aquellas condiciones los partidos de izquierda abertzale que participaron 
(EIA, ESB, ANV) obtuvieron en Euzkadi un ya significativo 10 % de los vo
tos, que se duplicó en 1979 al participar este bloque agrupado en torno a 
dos únicas coaliciones electorales: HB (KAS, HASI, LAIA, ESB, ANV, GPA, e 
independientes) y EE (EIA, en coalición con el partido de la izquierda no 
nacionalista PTE, e independientes). 

La izquierda abertzale es un bloque con un gran dinamismo interno, y en 
fase expansiva. A pesar de ello, hoy por hoy y para el conjunto de Euzkadi, 
es, en términos electorales, el más débil de los quatro bloques que se usan en 
este análisis del voto vasco. Los otros tres bloques han sido, y continúan sien
do, de una fuerza aproximadamente similar los unos a los otros. Esto, que no 
es cierto a nivel provincial, resulta bastante aproximado para todo el País 
Vasco. En términos de número de diputados, las diferencias entre estos tres 
bloques «históricos» vienen a oscilar de uno a dos escaños. Una excepción 
importante a esta tónica ocurre en 1933 con la izquierda no nacionalista 
(entonces constituida fundamentalmente por socialistas y republicanos) que 
experimenta una importante pérdida de diputados, de 9 a 2, debido tanto a 
la tendencia general derechista de la elección, como a la decisión del PSOE 
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de acudir a la misma sin formar ningún tipo de coaliciones8. En la primera 
elección de los años setenta la izquierda no nacionalista consigue unos re
sultados tan buenos como los de 1931, tanto en términos de porcentajes como 
de escaños, pero en 1979, al igual que en las primeras elecciones legislativas 
de la II República, pierde parte importante del terreno avanzado en las 
Constituyentes. 

El bloque de derecha española (carlistas y CEDA en los treinta; UCD y AP-
CD ahora) ha sufrido un retroceso apreciable en cuanto a los porcentajes de 
votos que solía obtener en la República. Su porcentaje medio para los años 
treinta era de aproximadamente un 38 %, mientras que en las dos elecciones 
de los setenta obtiene de media alrededor del 27 %. Este retroceso en votos 

r 

no se ha manifestado demasiado en escaños, debido a que la mayor fuerza 
electoral de este bloque se centra precisamente en las dos provincias inte-
riores, las cuales están sobrerrepresentadas, y én las cuales, al haber pocos 
escaños para repartir (4 en Álava y 5 en Navarra) el sistema de Hondt viene 
a actuar en la práctica como un sistema semi-mayoritario. De los 8 escaños 
obtenidos por este bloque en 1977, 5 lo fueron en las provincias interiores, 
y en 1979- esta proporción fue 6 de 9. En escaños totales, el porcentaje que 
obtiene este bloque se sitúa consistentemente alrededor de un 33 % para todo 
el período estudiado. 

El hablar de un bloque de derecha nacionalista es lo más inadecuado 
del presente análisis, ya que nos encontramos aquí con un bloque monopar-
tidista. El PNV es el único partido que ocupa esta zona del espectro político 
bidimensional-que se está usando como referencia y criterio de clasificación. 
En términos de votos, la derecha nacionalista, al igual que la española, tam
bién ha visto decrecer su porcentaje con respecto al de los años treinta. Su 
media entonces oscilaba sobre un 31 %, mientras que ahora se centra alre
dedor de un 24 %. En la distribución de escaños el PNV también se suele 
beneficiar, al tener su electorado concentrado en las dos provincias costeras. 
Pero al menos durante los años setenta este beneficio procede exclusivamen
te de las ventajas que el sistema de Hondt pueda dar al partido con una ma
yoría relativa, ya que estas provincias costeras están infrarrepresentadas 
en la distribución de escaños, tanto con respecto a las otras dos, como con 
respecto a la media española. En cualquier caso, el PNV siempre ha obtenido 
un mínimo de 7 sobre los 24 (II República) o 26 (Monarquía Constitucional) 
escaños que corresponden al País Vasco. 

La izquierda no nacionalista es el bloque que tradicionalmente aparece 
más fragmentado de cara a las elecciones. Ésta suele ser una de las causas 
de que sus porcentajes de escaños suelan ser inferiores a los de votos. El por
centaje medio para este bloque durante los años treinta se sitúa en un 31 % 
de los votos. Éste es el único de los bloques históricos que reaparece en 
1977 con un porcentaje de votantes sensiblemente superior a su media de los 
treinta, alcanzando un máximo histórico del 36,7 %. Sin embargo las elec
ciones de 1979 le suponen una pérdida de casi un 8 % de los votos, y tres 
de los 9 diputados obtenidos en 1977. 

8. La ley electoral de 1931, al igua que a de 1977, favorecía a formación 
de coaliciones, y penalizaba a las tendencias cuyo voto está fragmentado. La 
izquierda abertzale, y en particular los partidos integrantes de HB parecen ser 
los únicos que hasta la fecha están dispuestos a beneficiarse de las ventajas que 
reporta a las coaliciones la actual ley. 
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Aunque es ciertamente probable que la emergencia de la izquierda abert
zale se esté llevando a cabo a costa de los dos bloques de los cuales preten
de ser la síntesis, es decir, del nacionalismo de derecha, y de la izquierda no 
nacionalista —y en términos de ideología, militantes, cuadros, dirigentes, e 
incluso votantes esto seguramente es así—, cuando se estudian las series 
históricas electorales la izquierda no nacionalista es el bloque que menos 
pierde con respecto a los años treinta. En este sentido se puede decir que 
la irrupción electoral de la izquierda abertzale en la política electoral vasca 
se está produciendo hasta ahora a costa sobre todo de los dos bloques de 
derechas. 

Como se ha apuntado, la implantación relativa de los cuatro bloques no 
es homogénea a través de las provincias vascas. Esto se pone de manifiesto 
en la tabla 2, en la que aparecen los resultados de las dos últimas elecciones 
desagregados a nivel provincial. Se puede observar que en 1977 los niveles 
de participación en las dos provincias interiores fueron significativamente 
superiores a los de las costeras, situándose incluso por encima de la media 
española, que fue del 78,4 %. Esta diferencia está relacionada con el hecho 
de que la izquierda abertzale que propugnó la abstención, es mucho más 
fuerte en Guipúzcoa y Vizcaya que en las otras dos provincias9. En 1979, las 
diferencias de participación entre las cuatro provincias no son ya tan acen
tuadas, aunque el número de abstenciones en Navarra es todavía 5 o 6 puntos 
inferior al de las otras provincias. Álava, por el contrario, experimenta en 
1979 en éste y en otros detalles, una aproximación mucho mayor a las pau
tas electorales de Guipúzcoa y Vizcaya. 

Álava, y sobre todo Navarra, son las provincias en las que los partidos 
de derecha española son más fuertes. En la segunda de estas provincias es
tos partidos han superado el 40 % de los votos en las dos elecciones últimas. 
A pesar de disminuir su porcentaje de votos ligeramente en 1979, incremen
taron sus escaños de 3 a 4, gracias al que gana UPN a costa del PSOE. En 
Álava, el bloque sufre un retroceso del 7,5 % entre las dos elecciones, pero 
conserva sus dos diputados. En Vizcaya el porcentaje de votos perdidos ha 
sido pequeño, del 3,8 %. UCD ha conservado sus dos diputados en esta pro
vincia y CD ha perdido el obtenido por AP en 1977. En Guipúzcoa, el porcen
taje de votos se ha mantenido prácticamente constante, pero ha estado mu
cho más concentrado alrededor de UCD, partido que no concurrió en esta 
provincia en las elecciones de 1977. Entonces el voto de derecha española 
estuvo repartido entre tres candidaturas diferentes (GU-AP 8,1 %, DCV 5,0 %, 
DIV 4,6 %) lo que les impidió lograr algún diputado. En 1979 la concentra
ción de este voto en la lista de UCD ha proporcionado a este partido su pri
mer escaño en la provincia. 

La derecha nacionalista siempre ha tenido sus feudos en Vizcaya y Gui
púzcoa. Su implantación en Álava ha sido y es comparativamente menor, 
centrada sobre todo en los municipios del norte de la provincia y las capas 
medias autóctonas de la capital. En Navarra la implantación de este bloque 

9. Como lo demuestra los resultados obtenidos por HB en 1979. En esta coa
lición se integra prácticamente toda la izquierda abertzale abstencionista en 1977. 
No existen aún trabajos académicos sobre a izquierda abertzale. Puede extraerse 
información de Ortzi, Historia de Euzkadi: El nacionalismo vasco y la ETA. París: 
Ruedo Ibérico, 175; y del folleto de I. Estornés, Qué son los partidos abertzales. San 
Sebastián: I. Estornés, 1977. 
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TABLA 2. 

Provincia 

Año 

Resultados provinciales de las elecciones al Congreso en 1977 y 1979 

ÁLAVA GUIPÚZCOA 

1977 1979 1977 1979 

J 

NAVARRA 

1977 1979 

VIZCAYA 

1977 1979 

Participación 84,0 % 66,1 % 71,8 % 65,7 % 82,7 % 71,0 % 76.9 % 65,0 % 

Derecha española 
% Votos 
Escaños 
% Escaños 

Derecha nacionalista 
% Votos 
Escaños 
% Escaños 

Izquierda 
% Votos 
Escaños 
% Escaños 

Izquierda abertzale 
% Votos 
Escaños 
% Escaños 

Volatilidad 

40,3 
2 

50.0 

17.5 
1 

25,0 

37,9 
1 

25,0 

4.3 
0 
0 

32,8 
2 

50,0 

23,3 
1 

25,0 

29,4 
1 

25,0 

14,9 
0 
0 

16,2 

17,9 
0 
0 

30,8 
3 

43,0 

35,8 
3 

43,0 

15,5 
1 

14,0 

17,2 
1 

14,0 

26,6 
2 

29,0 

25,7 
2 

29,0 

30,5 
2 

29,0 

15,0 

45,6 
3 

60,0 

7,0 
0 
0 

37,8 
2 

40,0 

9,6 
0 
0 

p 

42,0 
4 . 

80,0 

8.0 
0 
0 

35,0 
1 

20,0 

8,0 
0 
0 

4,5 
J 

24.7 
3 

30.0 

29,9 
4 

40,0 

36,5 
3 

30.0 

8,9 
0 
0 

20,9 
2 

20,0 

28,0 
4 

40,0 

26,1 
2 

20,0 

20,0 
2 

20,0 

13,6 
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continúa siendo la más débil de las cuatro provincias. En las provincias 
costeras el PNV ha experimentado en la última elección unas pérdidas mo
deradas. En Guipúzcoa ha perdido el único diputado de los 8 que obtuvo en 
1977 en toda Euzkadi10 . El éxito más notable del partido en 1979 se encuen
tra en los resultados de Álava, en donde pasa del 17,5 % al 23 % de los votos, 
acercándose al resultado de UCD, que en 1977 había sido con clara ventaja 
el pr imer partido de la provincia. La debilidad del PNV en Navarra le ha in
ducido a presentarse allí en coaliciones con otros partidos, a pesar de lo 
cual las mismas no han superado el 8 % de los votos. En 1977 formó con 
ESB y ANV, partidos socialdemócratas de la izquierda abertzale, la coali
ción UAN, que obtuvo el 7 % de los votos. En 1979 integró una coalición más 
heterogénea con EIA y el PTE, obteniendo el 8 %. Al igual que en Álava, la 
fuerza del voto nacionalista de derechas está muy concentrada en los muni
cipios del noroeste de la provincia limítrofes con Guipúzcoa, mientras que 
en el resto de Navarra, incluida la capital, su potencialidad electoral es mu
cho más limitada n . 

Lo más característico del voto de izquierda no nacionalista es que se 
trata del voto que está más homogéneamente distribuido entre las cuatro 
provincias. Esto fue particularmente cierto en 1977, pues entonces los lími
tes de variación fueron el máximo del 37,9 % en Álava, y el mínimo del 35,8 % 
en Guipúzcoa. En 1979, el conjunto de los votos de esta tendencia ha dis
minuido alrededor del 8 al 10 % en todas las provincias salvo en Navarra, en 
donde el decrecimiento ha sido sólo de un 3 %. Los problemas de fracciona-
lización interna, pues se trata sin duda del bloque en el que se encuadran 
el mayor número de partidos, suelen reflejarse en importantes pérdidas de 
escaños en cuanto disminuyen los votos. El PSOE, que es con distancia la 
fuerza principal del bloque, ha perdido en 1979 un escaño en cada una de 
las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya, y Navarra1 2 . Conviene mencionar que 
aunque el voto de izquierda no nacionalista está uniformemente repartido 
entre las cuatro provincias, presenta sin embargo importantes variaciones 
dentro de cualquiera de ellas, pues en general este tipo de voto está centra
do alrededor de las capitales y los pueblos y ciudades industriales en los que 
viven los obreros inmigrantes procedentes de otras partes de España. 

Las pautas del voto de la izquierda abertzale siguen en cierta medida las 
del PNV. La provincia con una mayor proporción de votos de izquierda abert
zale es Guipúzcoa, tanto en las elecciones de 1977, como en las de 1979. En 
estas últimas elecciones, el porcentaje de este bloque en la citada provincia 
se incrementa desde un 15,5 % hasta el 30,5 %, con lo que viene a convertir
se en el primero de los cuatro bloques allí. Este importante porcentaje se 

10. En 1977 el PNV obtuvo 4 escaños en Vizcaya, 3 en Guipúzcoa y 1 en Álava. 
La clasificación que aquí se hace de la DCV como una fuerza de derecha española 
se basa más en la posición de su electorado que en la de alguno de sus líderes, a ve
ces próximos al PNV. 

11. La concentración del voto PNV en Álava y Navarra en las zonas de estas 
provincias limítrofes con las dos costeras queda puesta de relieve con gran niti
dez en mapas electorales municipales. Un equipo de investigadores dirigido por 
J. I. Cases, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 
Complutense está llevando a cabo un exhaustivo estudio sobre las elecciones de 
1977 que incluye la confección de estos mapas en todas las provincias de España 
para los principales partidos. 

12. Todos los escaños obtenidos en 1977 y 1979 por la izquierda no naciona
lista corresponden al PSOE. 
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traduce solamente en dos diputados (uno de HB y otro de EE) debido a 
la división del voto entre estas dos coaliciones. La izquierda abertzale tam
bién está bien implantada en Vizcaya, en donde pasa del 8,9 % al 20 % de los 
votos. Pero en esta provincia cualquiera de los otros tres bloques está por 
delante de ella, si bien la diferencia con la derecha española es mínima. Al 
igual que en el caso del PNV los resultados de Álava en 1979 han mostrado 
un importante incremento, habiéndose multiplicado su porcentaje por un 
factor de casi 3,5. Los resultados de Navarra siguen siendo los más discre
tos. En esta provincia HB obtuvo el 8,0 % de los votos, a los que habría 
que sumar los de EIA-EE que se unieron a los del PNV en la coalición Na
cionalistas Vascos, y que en este análisis han sido asignados globalmente 
a la derecha nacionalista. El retroceso que reflejan los resultados de Nava
rra puede ser aparente, además de por la razón citada, porque en 1977 el 
voto de izquierda abertzale se ha identificado con el voto de UN AI. Esta úl
tima se trataba de una coalición organizada por el EMK (entonces miembro 
de EE en las otras tres provincias) en torno a independientes de prestigio. 
Posiblemente no todos los votos que en 1977 recibió UNAI fueron de abert-
zales de izquierda. 

En las tablas 1 y 2 se han incluido estimaciones preliminares de la vo
latilidad electoral, calculadas para los datos agrupados en bloques13 . La vola
tilidad entre las elecciones del año 1979 y 1977, por ejemplo, es igual a un 
medio de la suma de los valores absolutos de las diferencias entre el por
centaje de votos obtenidos en el año 1979 y el obtenido en 1977. Esta suma 
se extiende a todos los partidos o coaliciones que intervienen en uno cual
quiera de los años, o en los dos. En el primer caso se les da un 0 % para el 
año en que no participan. La volatilidad es una medida de lo que cambia 
el sistema de partidos de una elección a otra. Aunque las tablas 1 y 2 ex
presan la volatilidad referida a bloques, la cual es inferior a la que resultaría 
de usar partidos y coaliciones, permiten sin embargo concluir que, en pri
mera aproximación, la volatilidad electoral reciente del País Vasco es eleva
da, y en cualquier caso superior a las medias española, y de otros países eu
ropeos. 

La volatilidad para España entre las elecciones de 1977 y 1979, estará si
tuada posiblemente alrededor del 9-10 %, mientras que todas las provincias 
vascas, excepto Navarra, superan simplemente por medio de la más baja 
volatilidad de bloques, esta cifra. Para tener idea de lo que representan estas 
cifras se puede citar que, de acuerdo con los datos de M. D. Pedersen, la 
volatilidad media de las elecciones en 13 democracias europeas durante el 
período 1948-1977 fue del 8,1 %, siendo Austria con el 3,7 % y Francia con el 
16,8 % los casos extremos de volatilidad medida por elección 14. En Portugal, la 
volatilidad media entre las dos primeras elecciones libres postsalazaristas 
se puede estimar alrededor del 15 %. 

13. Para una definición matemática de la variable volatilidad vase M.D. Peder-
sen, obra citada, p. 11. De la tabla 1 se deduce que el sistema de partidos vasco 
tendía a ser más viscoso en los años treinta que en nuestros días. 

14. ML D. Pedersen, obra citada, tabla 1, p. 17. Los países estudiados son, ade
más de Austria y Francia, y en orden de volatilidad creciente, Suiza, Suecia, Reino 
Unido, Finlandia, Bélgica, Irlanda, Noruega, Italia, Holanda, Alemania Federal y 
Dinamarca. La tesis de Pedersen es que los países nórdicos han experimentado en 
las últimas elecciones fuertes incrementos de la volatilidad salvo quizás en Suecia. 
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Así pues, mientras que el sistema de partidos español aparece relativa
mente viscoso y congelado, máxime teniendo en cuenta que está en período 
de configuración, en Euzkadi aparece un sistema de partidos que presenta 
índices mucho mayores de volatilidad o fluidez y cuyos principales paráme
tros se exponen a continuación. 

3. PARÁMETROS Y PRINCIPALES FUERZAS DEL SISTEMA DE PARTIDOS 

En la tabla 3 se presentan algunos de los parámetros que pueden usarse 
para tipificar un sistema de partidos políticos. Estos parámetros se refieren 
a las elecciones de 1977 y se presentan para cada una de las cuatro provin
cias para toda Euskadi, y, como referencia, para el conjunto de España. Los 
parámetros que se incluyen en la tabla 3 son: 

(1) El número de escaños S. 
(2) El número de participantes en la elección N 
(3) El número de partidos que supera el 3 °/o de los votos N3. 
(4) El número de partidos que consiguen algún escaño Np. 
(5) El porcentaje de los votos obtenidos por los dos primeros partidos We. 
(6) El porcentaje de escaños obtenidos por los dos primeros partidos Wp. 
(7) El porcentaje de votos obtenidos por el PSOE y la UCD, Be . 
(8) El porcentaje de escaños obtenidos por el PSOE y la UCD, Bp. 
(9) La fraccionalización electoral Fe. 

(10) La fraccionalización parlamentaria Fp. 
(11) La diferencia (Fe-Fp)15. 

Los 26 escaños que, de acuerdo con la ley electoral usada en 1977 y 1979, 
corresponden a Euzkadi, no se distribuyen provincialmente con criterios pro
porcionales a la población, o, menos aún, al censo electoral. Álava es la pro
vincia más sob re rrep re sentada, pues elige un diputado por cada 38.270 electo
res. La cifra correspondiente para Vizcaya, la provincia más perjudicada en 
el reparto, es de 74.957 electores. Éste es un problema no específico de Euz
kadi, sino general de la ley electoral en cuestión. 

Comparando las columnas E con Ne se observa que en las provincias vas
cas el número de partidos o coaliciones electorales es siempre notablemente 
superior al número de escaños a repartir. En este sentido, Euzkadi y Catalu
ña suelen ser casos atípicos, ya que en ellas opera la doble poralización iz
quierda/derecha y nacionalismo/no nacionalismo, lo que resulta en una pro
liferación de partidos. En general varios de ellos son fuerzas con cierta fuerza 
electoral, como lo demuestra el que, en todas las provincias de Euzkadi, el nú
mero de partidos N3 que consiguen superar la barrera del 3 °/o —que es la 
barrera mínima legal para poder obtener escaños— es siempre superior a 5, 

15. Todos estos parámetros son los introducidos por D. W. Rae en, Las conse
cuencias políticas de las leye selectorales. Madrid: CITEP, 1978, para caracterizar 
estáticamente a un sistema de partidos dado. La única novedad es la consideración 
de Ns, pues la ley electoral lleva una barrera del 3 % para poder obtener escaños. 
Salvo en Madrid y Barcelona, los porcentajes de exclusión del sistema Hondt son 
superiores al 3 . La diferencia (Fe-Fp) que mide el efecto desfraccionalizador es 
similar a la diferencia entre porcentajes de votos y escaños para los dos primeros 

partidos, que también podría usarse. 
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TABLA 3. Parámetros del sistema de partidos vasco según las elecciones de 1977 a 

Álava 
Guipúzcoa 
Navarra 
Vizcaya 
Euzkadi 
España 

S 

4 
7 
5 

10 
26 

350 

Ne 

15 
14 
13 
14 
20 

N3 

5 
8 
9 
6 
6 
6 

N P 

3 
3 
2 
4 
5 

12 

We 

57,1 % 
57,9 
49,4 
52,6 
48,1 
63,0 

WP 

7 5 % 
86 

100 
70 
65 
81 

Be 

57,1 % 
28,0 
49,4 
39,5 
40,3 
63,0 

BP 

7 5 % 
43 

100 
50 
62 
81 

Fe 

0,799 
0,808 
0,846 
0,823 
0,847 
0,772 

Fp 

0,625 
0,612 
0,480 
0,700 
0,710 
0,653 

Fe—Fp 

+ 0,174 
+ 0,196 
+ 0,366 
+ 0,123 
+ 0,137 
+ 0,119 

NOTA: (a) Para una definición y discusión de estos parámetros véase, D. W. Rae, Las con
secuencias políticas de las leyes electorales. MadridT CITEP, 1978. En este libro 
se incluyen los valores empíricos medios de estos parámetros para diversos 
países y tipos de sistemas electorales. 

en el caso de Guipúzcoa llega a 8, y en el de Navarra a 9, a pesar de que en 
esta provincia hay sólo 5 escaños para repartir. Sin embargo, el número de 
partidos Np que obtienen escaños es, a nivel provincial, sensiblemente inferior 
a N3. Los valores para los casos extremos de Navarra y Guipúzcoa son 2 y 
3, respectivamente. Este fenómeno es debido básicamente a la manera en 
que la fórmula electoral de Hondt opera sobre distritos que, como los vas
cos, son de magnitud pequeña o media, y en los cuales compiten un gran 
número de partidos. Para Euzkadi este efecto se refleja en el dato de que sólo 
5 de las 20 fuerzas políticas contendientes obtienen algún escaño. 

El grado de bipartidismo existente en las provincias vascas viene medido 
por We. Los porcentajes están, a nivel de votos, muy alejados del criterio que 
D. Rae utiliza para definir un sistema como bipartidista, a saber, que los 
dos primeros partidos alcancen un 90 % del electorado, y que ninguno de ellos 
llegue por sí sólo al 80 %, condición ésta no alcanzada en ninguna provincia 
española. El hecho de que los dos primeros partidos no sean siempre los mis
mos en cada una de las 4 provincias, hace que el valor de We para toda Euzka
di sea menor que para cualquier provincia. En ninguna de ellas se llega al ín
dice de bipartidismo español, que es el 63 %. La tendencia al bipartidismo, 
esto es, a porcentajes de los dos primeros partidos del orden del 90 %, apa
rece si del índice de votos We pasamos al de escaños Wp. En el caso de Nava
rra, los dos primeros partidos obtienen todos los escaños en litigio. Sin em
bargo, y por la razón anteriormente apuntada, el valor de Wp para Euzkadi es 
también relativamente bajo, 16 puntos inferior al correspondiente a España. 
Los porcentajes correspondientes a los dos primeros partidos estatales, Be y 
Bp, coinciden con los valores de We y Wp en Álava y Navarra, pero no en las 
provincias costeras ni en el conjunto de Euzkadi. La sociedad vasca, mucho 
menos aún que la sociedad española, no responde a un esquema bipartidista, 
si bien la ley electoral ejerce fuertes presiones en esa dirección. Los dos pri
meros partidos obtienen siempre un importante exceso en el porcentaje de es
caños sobre el de votos. Para las provincias vascas, este exceso oscila entre 
un 50,5 % en Navarra a un 17,4 % en Vizcaya. Para Euzkadi este exceso es de 
un 16,9 %, y para España de un 18 %. 

La fraccionalización electoral Fe mide el grado de multipartidismo electo
ral, y de acuerdo a los estudios de D. Rae, suele ser una función de la magni
tud de los distritos, es decir, del número de escaños S de los mismos. Para 
las provincias vascas esta norma se cumple, excepto en la clara excepción de 
Navarra, que con una magnitud de 5, presenta la mayor fraccionalización 
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electoral, con un valor de 0,846. Esto es debido a que, de los 15 partidos y 
coaliciones que compiten en Navarra, todos menos la LKI superan el 2 %, y 
todos salvo 5 sobrepasan el 4 %. Por otra parte, los primeros partidos son re
lativamente débiles, pues la UCD obtiene sólo el 28,52 %, y el PSOE el 20,7 %. 
El hecho de que los partidos pequeños sean relativamente fuertes, y los gran
des relativamente débiles, es lo que explica el elevado valor navarro de Fe. 
En una perspectiva comparada, los valores de F, para las provincias vascas 
se sitúan claramente por encima de la media nacional y del resto de las pro
vincias españolas, salvo las catalanas, en las que se obtienen valores simila
res 16. Para hacerse una idea del grado de fraccionalización del País Vasco se 
puede citar que el valor medio de Fe para Israel durante el período 1945-1965, 
fue de 0,81. Israel tiene una ley electoral según la cual todo el país es un úni
co distrito, y sólo es preciso superar el 1 % de los votos para poder estar 
representado en el parlamento. Estos rasgos han potenciado altamente el mul-
tipartidismo y la fraccionalización electoral judía. En las provincias vascas, 
con un sistema electoral muchísimo más desfraccionalizador, se obtienen va
lores de F, similares o superiores a los israelíes. 

Los valores de Fp, como es lógico, resultan sustancialmente inferiores a los 
de Fe. La diferencia Fe-Fp es siempre positiva, lo cual por otra parte sucede 
en cualquiera de las provincias españolas. Esta diferencia se sitúa para las 
provincias vascas claramente por encima de la media española. El caso vasco 
extremo corresponde también a Navarra, en donde la diferencia entre los dos 
índices, la cual puede tomarse como una medida del efecto desfraccionaliza
dor de la ley electoral, alcanza un valor de 0,366. Navarra, como se ha citado, 
presenta el hecho insólito de que los dos primeros partidos, sin alcanzar el 
50,0 % de los votos obtienen el 100 % de los escaños. La desfraccionalización 
es también fuerte en Guipúzcoa, en donde los 7 escaños se reparten entre 
sólo 3 partidos: 3 PNV, 3 PSOE, y 1 EE. El efecto desfraccionalizador es mí
nimo en Vizcaya, ya que con 10 escaños comienzan a notarse tendencias hacia 
la proporcionalidad, incluso con el sistema de Hondt. Aunque Álava tiene 
la menor magnitud, y podría por tanto esperarse allí un máximo valor de 
(Fe-Fp) esto no es así, ya que en Álava los tres primeros partidos (UCD, PSOE, 
PNV), tienen una fuerza no demasiado disimilar y los siguientes partidos apa
recen ya muy lejos de ellos. Los tres obtienen escaños, y el sistema de Hondt 
sólo influye para premiar al primero de ellos (UCD) al que le da dos de los 
cuatro escaños, a costa de perjudicar a todos los demás partidos. 

Es interesante apuntar que en las elecciones de 1979 los efectos desfrac-
cionalizadores de la ley electoral —idéntica a la de 1977— no han sido tan 
acusados en algunas provincias, debido a la nueva distribución del voto en las 
mismas. En todas las provincias salvo Álava (en la que la distribución de esca
ños ha sido idéntica a la de 1977) los valores de Fp han aumentado. El au
mento ha sido máximo en Guipúzcoa, donde se ha pasado del 0,612 al 0,776. En 
esta provincia la distribución de escaños es ahora mucho más pluralista: 2 
PNV, 2 PSOE, 1 HB, 1 UCD, 1 EE. El valor de Fp también ha aumentado en 
Navarra, en donde pasa al 0,560. En esta provincia uno de los escaños del 

16. Los valores de Fe para las provincias catalanas son: Barcelona, 0,817; 
Gerona, 0,820; Lérida, 0,832; y Tarragona, 0,817. En la otra nacionalidad histórica, 
Galicia, los valores son más bajos: Corana, 0,722; Lugo, 0,679; Orense, 0,597; Pon
tevedra, 0,652. Estos valores, sin embargo, es posible que hayan aumentado signi
ficativamente en 1979, mientras que los catalanes y vascos o se han estabilizado 
o han tenido aumentos moderados. 
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PSOE ha pasado a UPN, mientras que UCD mantiene los 3 que tenía. En Viz
caya el incremento de Fp ha sido más moderado, ya que el valor de 1977 era 
ya relativamente alto. El actual valor es de 0,720. 

En el gráfico 1 se han representado en un espacio bidimensional las doce 
fuerzas políticas más importantes que fueron cuajando en Euzkadi durante 
1978 y compitieron en las elecciones de 1979. El eje horizontal de este grá
fico corresponde a la dimensión derecha/izquierda, y el eje vertical a la di
mensión nacionalismo vasco (hacia arriba)/nacionalismo español (hacia aba
jo) 17. 

Con respecto a las fuerzas políticas representadas son precisas las si
guientes matizaciones: (i) Los votos de la coalición NV que forman en Na
varra el PNV, EE, y el PTE se han adjudicado al primero de estos partidos. 
(ii) En el caso de UFV se incluyen los votos obtenidos en Navarra por UPN. 

En el gráfico 1 es preciso distinguir los aspectos objetivos de los subjeti
vos del mismo. Entre los primeros están los dos siguientes: (1) El área de 
los círculos alrededor de las siglas de cada partido o coalición es propor
cional al porcentaje de votos obtenido en Euzkadi en 1979. (2) Las siglas 
de cada partido quedan dentro del «arco constitucional», fuera del «arco 
anticonstitucional», o entre ambos, en función de la actitud que adoptaron 
ante el referéndum del 6 de diciembre. Dentro del primer arco quedan 
las siglas de los partidos que recomendaron el voto afirmativo, fuera del 
segundo quedan las de los que apoyaron el voto negativo, y entre ambos que
dan las de los partidos que apoyaron la abstención (PNV, EMK) o adoptaron 
actitudes ambiguas o contradictorias ante la votación (caso de AP luego 
transformada en UFV-CD). 

Prescindiendo de lo anterior todo el resto del gráfico 1 tiene el carácter 
de hipótesis plausible. En particular la crucial ubicación de cada fuerza po
lítica en este plano bidimensional responde en medida importante a crite
rios subjetivos. Una manera de llevarla a cabo más objetivamente sería por 
medio de encuestas en las que la población encuestada ubicase a los partidos 
en cada una de las dos dimensiones 18. 

L 

Con las salvedades anteriores el gráfico 1 sirve para poner de manifiesto 
que el sistema de partidos políticos que actualmente se configura en Euzkadi 
es un sistema cuadripolar. Los cuatro polos del mismo pertenecen a cada 
uno de los cuatro bloques, estudiados anteriormente. UCD es el polo de la 
derecha española, el PNV de la derecha nacionalista, el PSOE de la izquier
da no nacionalista, y HB de la izquierda abertzale. 

L 

J 

17. Las ideas para la confección del gráfico 1 están sugeridas por el trata
miento que G. Sartori hace del sistema de partidos italiano en el clásico artícu
lo, «European Politicál Parties: The Case of Polarized Pluralism», en M. Binder 
y J. La Palombara, Politicál Parties and Politicál Development, Princeton: Prince-
ton University Press, 1966. Las ideas generales de G. Sartori sobre sistemas de par
tidos aparecen recogidas en Party Systems. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1975. 

18. Este tipo de estudios de autoclasificación se ha llevado ya a cabo para 
ocho países europeos y americanos (USA, Reino Unido, Alemania Federal, Suiza, Ho
landa, Austria, Finlandia e Italia) por G. Sartori en, «Polarization, Fragmentation, 
and Competition in Western Democracies». Uppsala: 9.° Congreso Mundial de So
ciología, 1978. Lo interesante en España sería el complementar las encuestas con 
autoclasificaciones en el eje vertical de nacionalismo. Un trabajo así se está lle
vando a cabo en Cataluña por un equipo de investigadores de la Universidad de 
Barcelona dirigidos por C. Solé. 

r 
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GRÁFICO 1. Representación bidimensional del sistema de partidos vascos en 1979 

PORCENTAJE DE VOTOS EN EUZKADI 

• NACIONALISMO VASCO PNV-EAJ + NV 
UCD 

PSOE-PSE 
HB 
EE-IE 
UFV — CD 
EPK-PCE 
EKA-PC 
ORT 
UN 
LKI-LCR 

+ UPN 

23,7 % 
20,2 

19,6 
13,8 
6,7 
5,1 
4,1 
2,3 
1,6 
1,0 
0,9 

DERECHA 

• NACIONALISMO ESPAÑOL 

En el área de derecha española además de UCD aparecen las fuerzas 
UFV y UN. Lo peculiar de ambas es que compiten con UCD desde la peri
feria del arco constitucional. De acuerdo con la terminología de Sartori, 
UFV y especialmente UN (la cual es una fuerza nítidamente anticonstitucio
nal), tienden a ejercer e imprimen al sistema un carácter centrifugó, oponién
dose a las tendencias centrípetas. 

Como se ha mencionado, el PNV es el polo y la única fuerza de la dere
cha nacionalista. Lo peculiar del PNV es que, siendo un partido que en la di
mensión izquierda/derecha suele tender hacia el centro, y así lo refleja su 
ubicación, sin embargo, su enfoque de la problemática nacional vasca le 
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sitúa fuera del arco constitucional. Aunque el PNV no tiene competidores 
directos dentro de su área, sin embargo, no está libre de competencia, pues 
los planteamientos populistas de HB hallan eco entre cierta parte de su elec
torado. Este efecto de HB sobre el PNV es similar al que ejercían UFV y UN 
sobre UCD. Ambos tienden a acentuar el carácter centrífugo del sistema. La 
competencia de EE sobre PNV es sin duda menor por el marcado carácter 
centrífugo del sistema. La competencia de EE sobre el PNV es sin duda me
nor por el marcado carácter marxista revolucionario de EE 19. 

En el bloque de la izquierda no nacionalista se pueden distinguir los par
tidos que, al igual que el PSOE, están dentro del arco constitucional y 
compiten con él (casos del PCE-EPK, el PC-EKA, y la ORT) de aquellos 
partidos situados fuera de este arco, y cuyo planteamiento es el de tratar de 
servir de puente o lograr una síntesis entre la izquierda no nacionalista y 
la izquierda abertzale. Éste es el caso del EMK-OIC, situado entre los dos 
arcos, o de la LCR-LKI, que por sus planteamientos obreristas a ultranza 
se opuso decididamente a una constitución de consenso interclasista. 

El polo HB es, de acuerdo a los resultados electorales de 1979, el menos 
fuerte de los cuatro. Sin embargo, no lo sería en el caso de que se sumaran 
los resultados de HB y EE. Este polo es uno de los que imprimen mayor 
carácter centrífugo y polarizante al sistema, tirando continuamente hacia 
arriba y hacia la izquierda de los partidos de los bloques de izquierda no na
cionalista y del PNV. La relativa debilidad electoral del bloque de izquierda 
abertzale se compensa con creces con su inherente dinamismo interno, su 
emergencia expansiva, su mayor implantación en la juventud, su capacidad 
de movilización de masas, y su decidida y continua lucha por el control de 
la calle. 

El sistema de partidos vasco está altamente polarizado, porque las dis
tancias en el clásico eje derecha/izquierda se ven incrementadas por la po
larización en torno a la cuestión nacional vasca. Intuitivamente se puede 
afirmar que la distancia que puede existir entre los polos de HB y UCD es 
mucho mayor que la que pueda existir entre cualquier partido comunista y 
democristiano o conservador del sur de Europa, que es el caso que se suele 
tomar para tipificar, según G. Sartori, un sistema como altamente polari
zado. 

Otra característica del sistema de partidos vasco es que, en general, los 
pequeños y medianos partidos no ocupan posiciones intermedias entre los 
polos, con lo cual las posibilidades de mediación y compromiso interpolar 
que se dan en otros sistemas como el italiano (en el que se pueden conside
rar como partidos interpolares al PRI, PSDI, e incluso al mismo PSI) o in
cluso el catalán (donde están los casos de CDC o ERC) no están disponibles 
en la política vasca. Los tres polos de los bloques históricos no tienen nin
guna fuerza intermedia entre los mismos. Por otra parte, la distancia entre 
ellos sigue siendo grande, y además sus respectivos electorados tienden a ser 
excluyentes. Esta hipótesis se ha materializado en el gráfico 1 de forma que 
lo círculos de la UCD, el PSOE, y el PNV no sean ni secantes ni tangentes. 

19. EE tiene, por jemplo, un coeficiente de correlación negativo con el PNV 
en Vizcaya, mientras que con otros partidos de izquierda es positivo. La presen
cia del antiguo dirigente del PNV, Telesforo Monzón, en las filas de HB es una 
muestra explícita de la competición, limitada pero importante, existente entre am
bas fuerzas. 
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Los partidos intermedios de la izquierda no nacionalista y con vocación 
mediadora (éste ha podido ser el caso del PCE-EPK que ha tratado sin éxito 
de aminorar las distancias entre el PNV, el PSOE, y la UCD) han visto difi
cultados sus propósitos, por ser partidos sin representación en el Parla
mento español, y haberse configurado las instituciones oficiales de la vida 
política vasca democrática (Asamblea de Parlamentarios, CGV) en base a 
los resultados de las elecciones generales. Ésta ha sido la situación entre 
junio de 1977 y marzo de 1979, aunque es posible que cambie algo tras 
las elecciones locales. 

En cualquier caso hay que resaltar que en general la tendencia de los 
partidos pequeños, tanto de izquierdas (LKI, EMK-OIC), como de derechas 
(UFV, UN) es a incrementar las tendencias centrífugas del sistema a lo lar
go de la línea de máxima polarización, que vendría a coincidir con la dia
gonal del gráfico que va de la parte superior izquierda a la parte inferior 
derecha. 

El sistema de partidos vasco puede, de acuerdo con los resultados de 
1979 y la interpretación aquí dada a los mismos, caracterizarse como un 
sistema cuaripolar, de elevada fragmentación, centrífugo, y con una fuerte 
polarización. 

4. CORRELACIONES ENTRE LOS POLOS 

Aunque la mejor evidencia sobre el modelo de partidos propuesto procederá 
de estudios de clasificación directa de los partidos en las dos escalas pro
puestas, bien por el electorado, o por sectores del mismo, sin embargo, exis
ten otros tipos de evidencias indirectas que pueden aducirse en apoyo del 
citado modelo. Entre estas evidencias indirectas están los coeficientes de 
correlación entre los partidos. Si tal como se ha propuesto, el sistema vasco 
de partidos está caracterizado por cuatro partidos-polos situados a conside
rable distancia unos de otros, se puede hipotetizar que los coeficientes de 
correlación para estos partidos serán negativos. 

TABLA 4. Coeficientes de correlación interpolares en 1977 

UCD-PNV 
UCD-PSOE 
UCD-ESB 
PNV-PSOE 
PNV-ESB 
PSOE-ESB 

Provincias 

GUIPÚZCOA 

—0,66 
+ 0,36 
+ 0,05 
—0,66 
—0,22 
—0,17 
N = 8 1 

costeras 

VIZCAYA 

—0,56 
+ 0,28 
—0,08 
—0,63 
—0,06 
—0,18 
N = 96 

Provincias 

ÁLAVA 

—0,52 
—0,64 
—0,12 
—0,24 
+ 0,30 
—0,21 
N = 51 

interiores 

NAVARRA 

—0,28 
—0,26 
—0,38 
—0,33 
—0,13 
—0,11 
N = 53 

NOTAS: (a) Los coeficientes están calculados con los porcentajes de votos (sobre el 
total de votos válidos) obtenidos por los partidos a nivel municipal. En Na
varra ,dado el gran número de municipios, se ha usado una muestra alea
toria de los mismos (N = 53). 

(b) En Guipúzcoa se usan los porcentajes de DCV en vez de los de UCD, al no 
haberse presentado este partido en 1977. 

(c) En Navarra se usan los porcentajes de UNAI en vez de los de ESB, por idén
tica razón. 

466 



En la tabla 4 se presentan los coeficientes de correlación lineal en cada 
una de las cuatro provincias, para los partidos UCD, PSOE, PNV, y ESB. Los 
coeficientes de correlación se han calculado con los porcentajes de votos ob
tenidos por cada part ido en los municipios de la provincia, en cuestión. Se 
han utilizado los datos correspondientes a las elecciones de 1977, extraídos 
de los listados de ordenador entregados por el Ministerio del Interior, y que 
pueden considerarse como resultados oficiosos de las elecciones. Se ha in
cluido al partido ESB, social-demócrata de la izquierda abertzale, que par
ticipó en las elecciones de 1977, y que en las de 1979 ha sido uno de los in
tegrantes de la coalición HB, ya que esta coalición, que es uno de los cua
tro polos del modelo, no participó en las elecciones de 1977. En Guipúzcoa, 
en donde UCD no presentó candidatura, se han utilizado los porcentajes de 
votos obtenidos por la DCV, partido cuyo electorado de 1977 puede haber 
coincidido en parte con el de UCD en 1979. En Navarra, las correlaciones se 
han hecho con UNAI en vez de con ESB, ya que éste integró en 1977 la coa
lición UAN, dominada por el PNV2 0 . 

Conviene recordar que los coeficientes de correlación lineal sólo indican, 
en primera aproximación, la relación existente entre el voto de dos partidos 
en los distintos municipios de una provincia. Si el coeficiente de correla
ción es negativo quiere decir que en aquellos municipios en los que el voto 
por el partido «x» tiende a estar por encima de su .media intermunicipal, el 
voto por el partido «y» tiende a estar por debajo de su respectiva media, y 
viceversa. En el caso de que el coeficiente fuese positivo, los porcentajes de 
voto de ambos partidos tenderían a aumentar o a disminuir por encima o 
debajo de sus medias en los mismos municipios. Como el alcance de un 
coeficiente de correlación lineal es exclusivamente éste, conviene puntualizar 
que sólo por medio de una inferencia, puede ser tomado como una medida 
de la «separación» o la «distancia» (que en cualquier caso será siempre 
geográfica) existente entre los electorados de los dos partidos. Es por eso 
que los coeficientes de correlación se consideran únicamente como una evi
dencia indirecta en favor del modelo de sistema de partidos 21. 

Con las salvedades anteriores se puede decir que los resultados de la ta
bla 4 muestran unos coeficientes de correlación que en su gran mayoría son 
negativos. De los 24 coeficientes de correlación que resultan para los cuatro 

20. En el trabajo de L. C. Núñez, «Base social de las candidaturas en las elec
ciones legislativas de 1977 en Guipúzcoa», Saioak, 2, 1978, se incluyen los coefi
cientes de correlación entre la abstención y seis partidos, y entre todos ellos y 
los datos sobre variables sociológicas incluidos en la cinta del censo provincial 
usado en aquellas elecciones. Los coeficientes de correlación están calculados a 
nivel de mesas electorales, y en genral confirman las tendencias de los coefi
cientes de la tabla 4, calculados con los porcentajes para municipios. De los coe
ficientes que coinciden con los aquí presentados, los valores calculados por L. C. 
Núñez son: PSOE/PNV = — 0,82; PSOE/ESB =—0,21; PNV/ESB = 0,02. Algu
nos de los resultados a los que llega este estudio sugieren que, incluso con el 
alto nivel de desagregación de datos utilizado, la falacia ecológica puede pre
sentarse. El nivel de desagregación a nivel de mesas es, por otra parte, innecesa
rio desde el punto de vista socio-político, pues la división de secciones en mesas 
se hace exclusivamente en base a criterios de ordenación alfabética de los ape
llidos de los votantes. 

21. Una introducción a la estadística general, y a la teoría de la correlación, 
puede encontrarse en las series de divulgación universitaria de M. R. Spiegel, Sta-
tistics. Schaum's Outline Series. Nueva York: McGraw-Hill, 1961, Cap. 14. Existe 
traducción española. 

r 
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partidos-polos en las cuatro provincias, solamente cuatro no son negativos. 
De ellos, dos corresponden al coeficiente UCD-PSOE en las provincias coste
ras de Guipúzcoa y Vizcaya. Esta excepción puede ser debida a que en estas 
provincias, los pequeños y medianos municipios son muy mayoritariamente 
nacionalistas, y tanto UCD como el PSOE pueden tener concentrados sus 
votos primordialmente en los centros urbanos y cinturones industriales en 
los que existen proporciones importantes de inmigrantes que repartirían 
sus votos entre estos dos partidos. Si esto fuera así, la distancia entre los elec
torados del PSOE y la UCD quizá fuera menor en estas provincias costeras 
que la que refleja el gráfico 1, pudiendo incluso existir alguna zona común 
de competición entre ambos partidos. Por otra parte sus coeficientes de co
rrelación para las provincias interiores son, especialmente en el caso de 
Álava, claramente negativos. 

Otra excepción positiva corresponde al coeficiente de correlación del 
PNV con ESB en Álava. En esta provincia, el voto nacionalista, tal como lo 
ponen de manifiesto los mapas, suele estar muy concentrado a nivel munici
pal en los pueblos del norte de la provincia llimítrofes con las dos provincias 
costeras, y esto parece funcionar tanto para el PNV como para ESB. En las 
otras tres provincias, los coeficientes de correlación tienden a ser para estos 
dos partidos, sobre todo en el caso de Vizcaya, moderadamente negativos. 

La última excepción a la tónica general corresponde al caso de UCD 
(DCV) y ESB en Guipúzcoa, pero el coeficiente de correlación, aunque posi
tivo, es prácticamente cercano a cero. Este fenómeno, así como los bajos 
coeficientes de correlación entre estos dos partidos en las provincias de Viz
caya y Álava, quizá corresponda a los votos «residuales» que hoy en día 
puede seguir obteniendo UCD en los antiguos enclaves rurales carlistas, en 
los que habría ciertos porcentajes de electores que continuarían votando 
—salvando todas las distancias que hay que salvar entre el carlismo y la 
UCD— derecha y español. 

Se puede por tanto afirmar que, al menos en cuanto a la distribución geo
gráfica de los bastiones electorales, los electorados de los cuatro partidos-
polos tendían, de acuerdo con los resultados de 1977, a estar separados, no 
existiendo entre los mismos zonas claras e importantes de competición co
mún, que obligarían a los polos a reducir las distancias entre los mismos, y 
que podrían impulsar tendencias centrípetas e nel sistema. Así pues, las ca
racterísticas más peculiares del sistema de partidos vascos —polarización, 
centrifuguismo, fraccionalización— no solamente pueden corresponder a la 
dinámica que los líderes de los partidos imprimen al sistema, sino que existe 
una base electoral que de alguna manera también impulsa estas caracterís
ticas. 

5. CONCLUSIONES 

El resumen de las conclusiones más importantes que se extraen del presen
te estudio es el siguiente: 

1. A nivel de Euzkadi, y en una perspectiva histórica, se puede afirmar que 
los tres grandes bloques o tendencias electorales tradicionales han con
servado en los años setenta y de modo aproximado la relación de fuerzas 
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que existía entre ellos en los treinta. Se trata de una relación de fuerzas 
de aproximada igualdad. 

2. El hecho más destacado de las elecciones de los años setenta en Euzkadi 
es la emergencia de un cuarto bloque, de izquierda nacionalista. La emer
gencia de este cuarto bloque en términos de porcentajes globales de 
votos se está llevando a cabo, en las elecciones legislativas, sobre todo a 
cargo de los dos bloque de derechas. 

3. A nivel provincial, las relaciones entre los bloques no son las mismas que 
al nivel general de Euzkadi. Los partidos nacionalistas, tanto de izquier
das como de derechas, son más fuertes en las dos provincias costeras que 
en las dos interiores, y en éstas son más fuertes en Álava que en Navarra. 
La izquierda no nacionalista es la que presenta Vuna distribución provin
cial más uniforme de sus porcentajes, si bien su distribución intraprovin-
cial es la más heterogénea en cualquiera de ellas. 

4. A pesar de los fuertes efectos desfraccionalizadores de la ley electoral, 
que en Euzkadi tienden a ser máximos por a elevada fragmentación y el 
relativamente escaso número de escaños, la diferente fuerza de bloques 
y polos en las cuatro provincias hace que el sistema de partidos de Euz
kadi no sea un sistema bipartidista, ni a nivel electoral, ni a nivel parla
mentario. 

5. Se demuestra que el sistema de partidos vasco actual corresponde a 
un modelo de tipo cuadripolar altamente fragmentado; y se hipotetiza 
que se trata también de un sistema centrífugo y de extremada polari
zación. 

6. Una evidencia parcial e indirecta en favor del modelo la proporcionan 
los coeficientes de correlación lineal para los partidos-polos, calculados 
a nivel provincial con los porcentajes obtenido en cada municipio. De 
los 24 coeficientes sólo cuatro no son negativos, lo que prueba la ausen
cia relativa de electorados comunes, y por tanto la falta de incentivos en 
favor de tendencias centrípetas que disminuyesen la polarización. 

Las perspectivas a corto y medio plazo para el desarrollo en Euzkadi de 
una democracia política estable, entendida en el sentido liberal del tér
mino, son escasas. En Euzkadi actual posiblemente no se dan la mayor par
te de las condiciones que R. Dahl ha identificado, en base a la experiencia 
histórica, para la existencia de un régimen democrático, o, en la termino
logía de este autor, de tipo poliárquicon . El porcentaje de votos que ob
tienen en Euzkadi las fuerzas anticonstitucionales es elevado, y además se 
ve incrementado por el porcentaje también importante que obtienen las 
fuerzas semi-leales a la constitución, entre las que destaca el PNV. De hecho 
el porcentaje de votos obtenidos en 1979 por las fuerzas que apoyaron la 
Constitución de 1978 no llega al 48 % de los mismos, y este porcentaje sería 
aún inferior si no se incluyese a Navarra. Además hay que resaltar que 
la distancia política entre estas fuerzas constitucionales, que son la UCD 
por una parte, y partidos socialistas y comunistas por otra, es demasiado 

22. R. A. Dahl, Polyarchy, Participation, and Opposition. New Haven: Yale 
University Press, 1971. También es importante, dentro de una línea de investiga
ción ligeramente diferente sobre las condiciones necesarias para la democracia po
lítica estable, el trabajo de H. Eckstein, División and Cohesión in Democracy: A 
Studv of Norway. Princeton: Princeton University Press, 1966, Apéndice B. 
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grande como para posibilitar una cooperación decidida entre las mismas. 
Las posibilidades democráticas aumentarán en la medida en que los acto
res del sistema vasco tiendan a disminuir las distancias entre los mismos, 
y viceversa. No es preciso insistir en el papel crucial que puede desempeñar 
el PNV, según decida moverse hacia el interior del arco constitucional, en 
cuyo caso existiría una amplia mayoría dentro del mismo, o moverse ha
cia afuera del arco anticonstitucional, en cuyo caso es posible predecir que 
la actual confrontación armada que se está dando entre los polos HB y 
UCD tenderá a incrementarse. En la línea de reducir distancias también 
cabe apuntar que los desplazamientos de UCD hacia posturas más recepti
vas hacia el nacionalismo vasco son posibles. Cualquier desplazamiento 
lleva, para el partido que opta hacerlo, asociado el riesgo de una disminu
ción de su fuerza electoral como efecto de la competencia a la que se ve 
sometido desde otros partidos. Es fácil intuir que sin estos desplazamientos 
a partir del sistema actual, la democracia política no será viable en Euz
kadi, y por tanto los partidos y especialmente los que se han llamado parti
dos-polos, tendrán que enfrentarse con la disyuntiva entre la participación en 
la construcción de una Euzkadi democrática en el contexto de la democracia 
española, en la cual posiblemente vean reducida su implantación electoral ac
tual y no tengan una posición de hegemonía, o bien por otra el manteni
miento de su fuerza electoral a costa de acentuar el carácter centrífugo y 
polarizado del sistema. 

Dado su éxito electoral en 1979, las perspectivas de desplazamientos cen
trípetos de cualquier tipo por parte de HB tienen por el momento que des
cartarse. Con respecto a los otros tres polos, se puede sugerir que los posi
bles desplazamientos centrípetos serán quizá más factibles a lo largo del 
eje vertical de nacionalismo, ya que en el horizontal las distancias actuales 
no son tan grandes, y por otra parte las posiciones relativas son seguramen
te similares a las que los partidos homólogos, socialistas o de centro-dere
cha, ocupan en muchos otros países de Europa. Como el PSOE está bas
tante centrado en el eje de nacionalismo, se puede concluir que, de cara 
a la democracia o a la confrontación política violenta en Euzkadi, son fun
damentalmente el PNV y la UCD los que en estos momentos tienen la pa
labra. 
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APÉNDICE. TABLA DE SIGUS 

A. INSTITUCIONES 
Consejo" General Vasco 

B. COALICIONES 
Euzkadiko Ezkerra 

Herri Batasuna 
Koordinadora Abertzale Sozialista 
Nacionalistas Vascos 
Unión Autonomista Navarra 
Unión Navarra de Izquierdas 

X 

C. PARTIDOS 
Acción Nacionalista Vasca 
Alianza Popular1 

Coalición Democrática1 

Conf. Española de Derechas Autónomas1 

Convergencia Democrática de Catalunya 
Democracia Cristiana Vasca 
Demócratas Independientes Vascos 
Esquerra Republicana de Catalunya 
Euzko Iraultzarako Alderdia 
Luzko Socialista Batzarrea 
Guipúzcoa Unida 
Herriko Alderdi Sozialista Iraultzalca 
Langjle Abertzale Iraultzale Alderdia 
Liga Comunista Revolucionaria 
Movimiento Comunista de Euzkadi 
Organización Revolucionaria de Trabajad. 
Partido Carlista 
Partido Comunista de Euzkadi 
Partido Nacionalista Vasco 
Partido Republicano Italiano 
Partido Social Demócrata Italiano 
Partido Socialista Italiano 
Partido Socialista Obrero Español 
Partido del Trabajo de Euzkadi 
Unión de Centro Democrático 

Unión Foral Vasca1 

Unión Nacional1 

Unión de! Pueblo Navarro 

D. OTRAS SIGLAS 
ASK 
Euzkadi ta Askatasuna 
Gestoras Pro Amnistía 

SIGLAS 
Castellano Vasco 

•i 

CGV 

IE 

UP 
2 
NV 
UAN 
UNAl 

ANV 
AP 
CD 
CEDA 
CDC 
DCV 
DIV 
ERC 
2 
2 
GU 
2 
2 
LCR 
MCE-OIC 
ORT 
PC 
PCE 
PNV 
PRI 
PSDI 
PSI 
PSOE-PSE 
PTE 
UCD 

UFV 
UN 
UPN 

2 
2 
GPA 

EKN 

j 

EE 

HB 
KAS 
2 
2 
2 

EAE 
2 
2 
2 
2 
EKD 
UFA 
2 
HASI 
LAIA 
2 
LAIA 
HASI 
LKI 
EMK-EKE 
2 
EKA 
EPK 
EAJ 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 

ASK 
ETA 
2 

FUERZAS INTEGRANTES 

1977: 

1977: 
1979: 
1979: 

1979: 
1977: 
1977: 
1979: 

1979: 
-

1977: 

-

1979: 

PSOE, PNV, UCD, EE 

EIA, EMK, Indep. 
EIA, PTE, Indep. 
HASI. LAIA. ANV, ESB, Ind. 
HASI, LAIA, ASK, ETA-m 
PNV, EIA, PTE 
PNV, ANB, ESB 
EMK, Indep. 
ORT 

AP y otros 
^F 

AP y otros 
• 

• 

. 

CD 
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Euzkadi salvo 

Euzkadi salvo 
Euzkadi salvo 
Euzkadi 
Euzkadi 
Navarra 
Navarra 
Navarra 
Navarra 

r 

Navarra 

Navarra 
Navarra 

1977: Guipúzcoa y Vizcaya 
1977: Euzkadi 
1979: Euzkadi 
España 
Cataluña 

salvo Guipúzcoa 
salvo Navarra 

1977: Guipúzcoa y Vizcaya 
1977Guipúzcoa 
Cataluña 
Euzkadi en coaliciones 
1977: Euzkadi salvo Navarra 
1977 Guipúzcoa 
1979: Euzkadi 
1979: Euzkadi 
1979: Euzkadi 
1979: Euzkadi 
1979: Euzkadi 
1979: Euzkadi 
Euzkadi 
Euzkadi salvo 
Italia 
Italia 
Italia 
Euzkadi 
1979: Álava 
1977: Euzkadi 
1979: Euzkadi 
1979: Euzkadi 
1979: Euzkadi 
1979: Navarra 

en coalición 
en coalición 

salvo Navarra 

Navarra 

salvo Guipúzcoa 

salvo Navarra 

IDEOLOGA DOMINANTE 

Consenso 

Izquierda nacionalista 
Izquierda nacionalista 
Izquierda nacionalista 
Izquierda nacionalista 
Derecha nacionalista 
Derecha nacionalista 
Izquierda nacionalista 
Izquierda 

Izquierda nacionalista 
Derecha española 
Derecha española 
Derecha española 
Centro nacionalista 
Derecha nacionalista 
Derecha nacionalista 
Izquierda nacionalista 
Izquierda nacionalista 
Izquierda nacionalista 
Derecha española 
Izquierda nacionalista 
Izquierda nacionalista 
Izquierda 
Izquierda 
Izquierda 
Izquierda 
Izquierda 
Derecha nacionalista 
Centro-izquierda 
Centro-izquierda 
Izquierda 
Izquierda 
Izquierda 
Derecha española 
Derecha española 
Derecha española 
Derecha española 
Derecha española 

Izquierda nacionalista 
Izquierda nacionalista 
Izquierda nacionalista 

3 Notas: 1- Formalmente se trata de coaliciones integradas por una serie de partidos de derecha española 
2. Se desconoce el uso de siglas en este idioma, aunque en algunos casos pudieran usarse . 
3. En caso de no especificarse, el ámbito no varía en las dos elecciones generales consideradas. 
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Abstracts 
t 

English translation by Jim Kelly 

2. INTRODUCTION 

JOSEP M.a VALLES 
Equip de Sociología Electoral 
(U.A.B.) 

1. The elections of 1977 in post-francoist Catálonia 

The parhamentary elections of 15th June 1977 are a fundamental episode in 
the peaceful trajisition —controlled by the state apparatus of the Francoist 
regime and directed by some of its leaders— which made possible the poli-
tical transformation of the Francoist dictatorship into a democratic, consti-
tutional monarchy. 

These elections and the laws which regulated them were the result of a 
compromise between the state apparatus and the leaders mentioned above 
with the representatives of the historical democratic opposition. Both sides 
had come to realize that it was not possible for Francoism to continué, even 
on a more or less reformed basis, while it was also not possible for a radical 
break with the real centres of power of the former regime (economic and 
military) to take place. From this double realization —coupled also with the 
evaluation of the international situation, the inefficiency of the Fran
coist formal institutions, the continuance of its repressive elements and the 
weak organizational level and capacity for mobilization of the working-class 
movement, etc., was born the deal leading to the elections of 1977, as a first 
step in a controlled process leading to a democratically inspired political 
framework. 

With reference to Catálonia, the elections of 1977 were also an occasion 
for publicly showing support for national claims for self-government, which 
had been maintained clandestinely throughout the Francoist period by the 
greater part of the political, social and cultural forces. This " plebisci-
tary" aspect of the elections in Catálonia was perceived by almost all the 
Catalán political parties, and they made the recuperation of self-government 
and the recognition of the national personality of Catálonia (which had al-
ways been denied and persecuted by the Francoist dictatorship) one of the 
main parts of their prpgrammes. Only the right and centre-right forces —AP 
and UCD— were opposed to,-or reticent over, making clear nationalist affir-
mations, whilst all the other groups —including the socialists and commu-
nists— considered themselves as national Catalán parties. 
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2. The electoral regulations and the competing political forces in Catalonia. 

1. The fundamental features of the electoral regulations were basically es-
tablished to meet the needs of the Suarez government, with little attention 
paid to the demands of the democratic opposition. From the legal point of 
view, these regulations derived from the "Political Reform Law" of 1976 and 
the Decree-Law dictated by the Government on 18th March 1977. 

This regulation laid down two different electoral systems for the election 
of the Congress and the Senate. With reference to the Congress the system 
is characterized as follows 

— multirepresentative districts, based on the "administrative provinces" 
with greater parliamentary representation of the least populated zo-
nes of the State; 

— distribution of seats according to the proportional formula of the hig-
hest avcrage (the D'Hondt method); 

— to particípate in the distribution of seats it is necessary to win at least 
three per cent of the votes in the district. 

The combination of these elements results in a system which distributes 
seats disproportionately in favour of the big parties, and especially in favour 
of the parties who win the best positions in districts which, because of their 
low population, count with fewer parliamentary representad ves. 

With reference to Catalonia, the área is divided into four electoral dis
tricts —the four administrative "provinces"— with a total of 47 deputies, of 
whom 33 correspond to Barcelona, 5 to Girona and Tarragona respectively, 
and 4 to Lleida. Barcelona —with the highest voting population in Spain (ap-
proximaíely 3.000.000 electors)— is one of the districts of the State which is 
most prejudiced by the electoral regulations. 

2. From the great number of groups which emerged from the legaliza
r o n of the political parties, seven forces presented candidatures in the four 
Catalán circumscriptions: these were also the only seven groups to obtain 
parliamentary representation. The spread of these political forces takes in 
Communists (PSUC), Socialists (PSC-PSOE), left-Nationalists (ERC), centre-
Nationalists (PDC), Christian Democrats (UCDCC), the modérate coalition di-
rected from the Government (UCD) and representatives of Francoist conti-
nuism (AP). Along with these main groups a series of minor groups, ranging 
from the extreme Marxist left to the fascist inspired extreme right, also pre
sented themselves. 

3. The elections of 1977 in Spain. A cartographical and statistical approach 
to the results 

JOSEP M.a VALLES 
Equip de Sociología Electoral 
(U.A.B.) 

As a preliminary to the study of Catalonia, some observations on the results 
of the elections of 1977 at state level from the cartographical and ecological 
perspective are presented. 
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1. From the cartographic point of view, the territorial distribution of abs-
tentionism and the orientation of the vote are examined. Abstentionism —ex-
cept in its extreme valúes— has a relatively regular distribution at district 
level, oscillating between 20 %-30 %, with a certain regularity within the his-
torical communities, nationalities or regions. 

The orientation of the vote is characterized by a relative concentra-
tion of votes in a relatively reduced number of political forces: only four 
groups won more than 5 °/o of the total of votes emitted. Moreover, votes 
were concentrated above all in the central political space of the party spec-
trum, fleeing from the groups conventionally situated at the extremes: the 
UCD and the PSOE were the great beneficiaries of this centripetaí tendency 
of the electorate, winning between them 65 °/o of the votes cast. From the 
bipolar point of view, the electorate is relatively balanced between right and 
left options, contrary to the forecasts favouring the hegemony of conserva 
tive positions —based on the controlled nature of the transition from Fran-
coism to a democratic constitutional monarchy. Finally, the success of the 
nationalist and regionalist parties was very unequál: they were important 
in Euskadi and Catalonia, but weak in other historical áreas of the State. 

As for the territorial distribution of the success of the political forces 
it can be stated in synthesis that UCD showed a predominant presence in 
the districts and provinces of the Centre and North-East, which are charac
terized by a regressive socio-economic situation and a generally declining 
demographic pattern. On the other hand the left parties (PSOE and PCE) 
were better situated in the coastal zones and in the South, their presence 
distributed mainly in the zones of strongest economic and demographic 
growth, without overlooking their importance in the depressed south of 
Spain. 

This distribution is unfair in terms of parliamentary representation to 
the left parties, since the electoral regulations on the distribution of seats 
gives advantage to the best situated candidatures in those circumscriptions 
of low population, acting therefore mainly to the benefit of UCD. 

In summarised form a series of observations may be derived from this 
examination, which are as follows: 

1) There was a certain regionalization of the vote. In general lines elec
toral behaviour was fairly homogeneous within the historical communities, 
nationalities and regions, extending beyond the provincial electoral districts 
which they contain. 

r 

2) There was a relative distinction between the characterization of the 
"urban vote" and the "rural vote". The districts with a high rurality index 
were favourable, in general, to the centre and the right, whilst the districts 
with a high index of urban population inclined to the left. 

3) There was a positive association between the orientation of the vote 
towards the right (UCD and AP) and the index of attendance at Sundy Mass 
in the correspónding territories. 

4) There was a relative historical continuity in the predominance of the 
right and the left in certain zones, even though the political forces represen-
ting each tendency have changed in the time which has passed since the 
last period of democratic electoral practice (1931-1936). 
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2. The ecológica! analysis —based on the few statistical variables availa-
ble— allows the formulation of some affirmations which coincide, in general, 
with the conclusions derived from the cartographic analysis summarised 
abo ve. 

1) The left parties had their best results in the same áreas, although the
re were differences in the size of their respective votes. 

2) The left parties had their best results in the least abstentionist áreas. 

3) Abstentionism and the electoral forcé of UCD were found largely in 
áreas characterized by a regressive social dynamic, while the electoral forcé 
of PSOE-PSC and PCE-PSUC were found in áreas of more modern social dy-
namics. 

4) An analysis of principal componehts reveáis some factors of greater 
explanatory valué; 

— the axis which distinguishes rural-agrarian áreas and urban-industrial 
áreas; 

— the axis which distinguishes áreas defined basically by abstentionism, 
which could be caused by margination (Galicia?) or by political pro
test (Euskadi?); 

— the axis which separates balanced and relatively modernized econo-
mic composition from the basically agradan áreas of near stationary 
rhythm; 

— the axis which distinguishes an área marked socioeconomically by a 
"tertiarization" of economic activity and polically by a strong pre-
sence of UCD. 

Finally it must be observed that the graphic expression of the above ana-
lyses seems to confirm the cartographic conclusión of a relative "regional 
homogeneity" in the electoral behaviour of each of the historical communi-
ties, nationalities or regions. 

4.2. THE ELECTORAL GEOGRAPHY OF CATALONIA 

RAMÓN M.a CANALS 

JOAQUIM M.a MOLINS 
Equip de Sociología Electoral 
(U.A.B.) 

This study is organized as follows: in the first place there is a brief intro-
duction to the principal parties and coalitions which presented themselves 
in the elections. Secondly the results of the elections are given lor the four 
electoral circumscriptions of Catalonia, and for the comarques (counties) 
which make them up. This is followed by an analysis of the strength of the 
main parties at municipal level, ordered by comarques and circumscriptions. 
In each cireuníscription a typology is created for each party of Ihe comar
ques resulting from its municipal strength Finally, in conclusión to the geo-
graphical study at municipal level, there is a recapitulation of the different 
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features of the municipal implantation' of each party or coalition, based on 
the typology elaborated for each circumscription. This is in order to obtain 
a global visión of the distribution of the vote for the four main Catalán po-
litical forces at municipal level in the whole of Catalonia. 

The results of this study are situated at different levéis: in the first place 
a basic evaluation of the territorial distribution of the vote is obtained for 
the different levéis studied —circumscriptions, comarques and municipali-
ties— and from this zones of strong, médium and weak imj^lantaion of each 
of the politieal forces can be identified, allowing us to sitúate these forces 
within delimited geographical áreas. Secondly, through the knowledge of the 
socio-demographic reality of these áreas, we can establish some first working 
hypotheses on the influence óf these factors in the electoral results of the 
different politieal forces. Thirdly, the relation of this part with that which 
follows —statistics— allows us to combine two methodologies which. are 
cpmplementary to one another in research on the profound causes of the 
electoral results in Catalonia in the first democratic elections to take place 
after Francoism. 

With regard to the four main parliamentary forces the following conclu-
sions can be deduced from the geographical añalysis of the results in the 
circumscriptions and comarques. 

r 

1. Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE). This party obtained 22.5 % of 
the electoral census, which is equivalent to 28.4 % of all the votes registered. 

This result situated this candidature in the first place in Catalonia with 
regard to the number of votes won, followed by the PSUC and the PDC. It 
achieved 15 deputies, of which 11 corresponded to Barcelona, 2 to Girona, 
1 to Lleida and 1 to Tarragona. The añalysis by circumscription shows the 
great forcé of the socialists in Barcelona, wheré they took first place, win-
ning 24.1 °/o of the total of electoral census. It was situated in the first place 
in seven comarques —those that were most industrialized— and second in 
another three. Only in that of Berguedá was it in fourth place. 

In the circumscription of Girona where it obtained 19.7 % of the total 
electoral census it ceded the first place to the PDC. It won first place in the 
comarques of Ripollés and Baix Emporda, and was second in all the pthers 
except in Alt Emporda, where it carne third. 
In Tarragona it was second to the UCD with 18 % of the total of electors. 
The PSC-PSOE was classified in the first place in the comarques bordering 
on the Barcelona área, in those surrounding the capital of Tarragona. It 
was in second place in all the other comarques. 

In the circumscription of Lleida the PSC-PSOE showed its weakest ove-
rail resuits. It oceupied third place with a total of 11.6% of the eléctors. 
In none of the comarques of Lleida did it win first place, and it carne se
cond only in Valí d'Aran, behind UCD 

2. Partit Socialista ünificat de Catalunya (PSUC). The party of the Ca
talán Communists obtained 14.4 % of the electoral census, equivalent to 
18.2 % of the votes registered. This result put it in second place among the 
Catalán parties in respect to the total number of votes obtained. 

Despite this the PSUC only oceupied fourth place in the number of seats: 
7 in Barcelona and 1 in Tarragona. 

It obtained its best results in the circumscription of Barcelona where it 
oceupied second place. At comarcal level it obtained first place in Valles Oc-

477 



cidental, and was second in Baix Llobregat, Barcelonés, Garraf and Ber-
guedá. 

For the PSUC Tarragona was the second circumscription in its general 
implantation. It arrived at third thanks to relatively homogeneous results in 
all the comarques. In which —except in Terrá Alta and Baix Penedés— it 
never obtained less than 10 %. 

In Lleida it was situated in fourth place obtaining 9.5 % of the total of 
the electoral register, thanks to a good implantation in the more heavily 
populated comarques of Segriá and Noguera. A difference of a mere hundred 
votes prevented the PSUC from winning a deputy in this circumscription. 

Finally, Girona was overall its weakest circumscription; it was in fourth 
place among the parties there, with 8.1 % of the electoral ergister. 

3. Pacte Democrátic per Catalunya (PDC). This obtained 13.3 % of the 
votes over the total of the electoral register, equalling 16.8 % of the votes 
emitted. This placed it in third place in the number of votes in Catalonia, 
beating the PCD by only a small amount. 

Its varying implantation can be seen in the analysis by circumscriptions. 
Its best results were to be found, in general, in Girona and Lleida. In Girona 
it carne firts in four comarques (la Selva, Girones, Alt Empordá and la Ca-
rrotxa) and was second in the remaining three. 

The same can be said for Lleida, with the exception of the Valí d'Aran. 
it carne first in six comarques (Pallars Sobirá and Pallars Jussá, Baixa Cer-
danya, Solsonés, Garrigues and Urgell) and second in the other four. 

Its results were more varied in the circumscription of Barcelona, but 
were inferior in total to the those cited above. 

Its weakest results in the circumscription of Tarragona were reflected 
in the fact that it did not achieve first place anywhere and was second only 
in two comarques (Alt Camp, Baix Penedés) bordering on the circumscription 
of Barcelona. 

4. Unión de Centro Democrático (VCD). This coalition obtained an ave-
rage of 13.3 % of the electoral register, representing 16.8 % of the votes emit
ted. This figure is practically half that obtained at national level (34 % over 
the total of voters). 

Because of a minimal difference with respect to the PPDC it found itself 
in fourth place among the Catalán political forces, although it was third in 
terms of the number of seats won —9 in total (5 in Barcelona, 2 in Tarra
gona and 1 each in Lleida and Girona). 

The electoral map of the UCD vote shows a very homogeneous implanta
tion, since in no comarca did it obtain results inferior to 9 % ; its results 
were always situated between 10 and 25 %: in 33 comarques out of a total 
of 39. It must be said that no other candidature showed such homogeneous 
results in all the comarques of Catalonia. 

However this very balanced distribution shows relatively important diffe-
rences in the analysis by circumscriptions. It obtained its best results in 
Tarragona (20.8%), where it won first place. In Lleida it was in second 
place (18.9%) not far behind the PDC. However in Girona it was in third 
place with 14.7% and in Barcelona —demographically the most important 
circumscription— it was in fourth place with its weakest vote. 
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4.3. A STATISTICAL ANALYSIS OF ELECTORAL BEHAVIOUR IN 
CATALONIA 

ROSA VIRÓS 
Equip de Sociología Electoral 
(U.A.B.) ^ 

In our analysis of the electoral behaviour of the Catalán municipalities we 
have discovered the main factors which explain to a certain extent the grea-
test differences, in the demographic and socio-economic structure on the 
one hand, and on the other, in electoral behaviour and we have examined the 
degree of interdependence between them. 
The factor which determines the greatest socio-economic differences between 
the municipalities of Catalonia is that of urban development-rurality. Among 
the others one must also pick out a factor referring to older indas trializa-
tion and to more recent industrialization, along with specific factors such 
as tertiarization-tourism in Girona or that of demographic recession in Lleida. 

With respect to electoral factors the most outstanding factor is that of 
left-right which in Catalonia is really a left-centre factor, delimiting áreas 
with a strong predominance of majority left parties —PSC-PSOE and PSUC— 
or others which are more conservative where the centre-nationalist PDC 
is hegemonic, as in Barcelona and Girona, and the UCD in Tarragona. 
A second factor with very clear ideological connotations separates zones fa-
vourable to the governing party ^UCD— from others where the historie ca-
talanism of the PDC predominates. A third factor refers to the refqrmist 
right —AP— important in certain very concrete áreas where it possibly be-
nefits from the support of former "cacique" (political Bosses) networks. A 
last factor which should be considered is that of abstention which is found 
in áreas traditionally abstentionist, with a historical dominance by conser
vative torces. 

As for the structure of the relations between the most important candi
daturas, it can be said that in Barcelona there is a strong Socialist and Com-
munist predominance and that PDC and UCD contest two versions of the 
political centre. In Girona the PDC dominates, with a clear sdcialist alter-
native. In Tarragona the government party, UCD, dominates, with Socialists 
and Communists as alternatives. In Lleida the party system is less structu-
red. According to the zone the UCD or the PDC dominates, and again, de-
pending on the zone, the PSC-PSOE, the PSUC or the oíd ERC are the main 
channel of opposition. 

When the correlation of socio-economic factors with electoral factors is 
carried out it can be seen that the only ones which show an important as-
sociation is that of urban develo pment-rurality with that of left-right, while 
that which opposes nationalist centre with progovernment-centre does not 
have any sígnificant association with demographic or socio-economic factors. 

In confirmation of the irhportancé of urban development in electoral be
haviour in Catalonia, it can be seen that in municipalities with only a few 
inhabitants trumph in the local vote is disputed by the PDC and the UCD 
drawing on the local power of Francoism. In intermedíate municipalities the 
greatest competition takes place between Socialists and the nationalist cen
tre —PDC— while in the bigger cities it is Socialists and Communists who 
compete with the PDC. In the provincial capitals, where the tertiary sector 
is more important, UCD has bettér results, but is only able to beat the So-

+ 
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cialists in Lleida and Tarragona. I t can be stated then that the number of 
inhabitants of the municipality is positively correlated with the strength of 
the left. 

If we try to find a lineal combination of variables which will allow us to 
relate, with the smallest possible margin of error, the votes obtained by the 
most important parties —múltiple regression— we can see that only the 
results of the PSC-PSOE and the PSUC are determined, in the main part, 
by the socio-economic and demographic structure. 

The variables which are shown to have greatest weight in the regression 
analysis for the PSUC are those of immigration ( + ) , the índex of population 
growth ( + ), the vate of Sunday observance <—), the percentage of industrial 
workers in enterprises of over 250 workers ( + ), and the percentage of votes 
obtained by the Front d'Esquerres in 1936 ( + ). For the Socialists —PSC-
PSOE—, immigration ( + ), index of the growth of the population ( + ), the 
percentage of industrial workers in important enterprises (—), the percentage 
of workers and employees ( + ) and the percentage of votes obtained by the 
Front d'Esquerres in 1936 ( + ). For the nationaüst centre —PDC— immigra
tion (—), the percentage of independent workers and liberal professio-
náls ( + ) and the percentage of small industry with less than 50 workers ( + ). 
As for the governing party —UCD— the percentage of higher staff and land-
lords ( + ), the index of Sunday observance ( + ), the percentage of wage-ear-
ners (—), and the percentaje of votes obtained by the Front d'Esquerres in 
1936 (—). 

The results of the múltiple regression analysis allow us to put forward 
the hypothesis that the vote favourable to the PSUC —the Catalán Commu-
nist Party— will show a marked stability in future elections if-the material 
structure does not change fundamentally, while the socialist vote could be 
more flexible. The results of the PDC and the UCD are those that could suffer 
the most important changes. 

4.4. ELECTIONS TO THE SENATE 

RAMÓN M.a CANALS 
JOAQUIM M.a MOLINS 
Equip de Sociología Electoral 
(U.A.B.) 

This article is a first approach to the results of the elections to the Senate, 
and establishes a number of working hypotheses for determining whether 
electoral behaviour is similar to that of the elections to the Congress, or 
whether there are differences between the one election and the other. 

It must be remembered that the differences system of election LO the 
two chambers make it interesting to compare these two elections to deter
mine whether there is a similarity in both votes or whether there is a trans-
fer of votes between the different candidatures standing for each legislative 
chamber. 

To arrive at this objective the work has been divided as follows: In the 
first place the main candidatures are detailed, and the political parties which 
support them are indicated, as well as their candidates and programmes. Se-
condly the electoral results are analyzed, in a two part study: on the one 
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hand the blank and nuil votes are analyzed, and compared with those in the 
election to Congress, as well as the phernomenon of " hidden" abten-
tionism, that is to say the use made by the elector of his or her possi-
bility of not emitting all of the three votes to which he or she is entitled 
and the greographical distribution of this partial abstention. In the other 
Hand the results óf the different candidatures are analyzed at the level of 
electoral circumscription and comarca (Catalán territorial división). 

Finaliy a first approach to the question of the possible transfer of votes 
is made through a comparison of the results of the elections to both cham-
bers. 

From the comparison of the results for both chambers at comarcal and 
circumscription level, and in the context of a first approach to a much more 
profound study which will nave to be carried out at municipal, and even 
neighbourhopd and census section level, the following conclusions may de 
drawn: 

a) The different form of voting for the two Chambers and the non-pre-
sentation of some of the candidatures standing for the Congress in the Se-
nate elections has had as consequence an important increase in blank votes 
in these eiections to the second chamber. 

b) Although the elector has, in general, used the three voting possibili-
ties in the Senate elections, there was less use made in those áreas where 
independent candidates obtained better results, and therefore there was a 
certain amount of "hidden" abstention. 

c) Comparing the results for the Congress and the Senate, there was, in 
the first place, an important loss of votes with respect to the Congress re-
i 

sults of the candida ture "Democracia i Catalunya", which was supported 
by the political parties of Pacte Democratic per Catalunya (Catalán Natio-
nalists), Unió del Centre and Democracia Cristiana de Catalunya (Christian 
Democrats). The candidatures of Unión de Centro Democrático and Alianza 
Popular obtained similar results in both chambers, while the unitary candi-
dature of "Entesa deis Catalans", supported by the Socialists, Communists, 
radical Nationalists and Independents made gains in all the circumscriptions 
except Barcelona, being the winner in these elections to the Senate, obtaining 
tweive seats out of the total of sixteen in dispute. 

d) The presence of independent candidates with electoral backing (two 
r r 

in Barcelona and one in Lleida), affected the results of all the candidatures, 
their results coinciding with the most important global losses of these. 

e) The direction of the transfers which is most clearly detected is that 
going from the candidature of "Democracia i Catalunya" to that of "Entesa 
deis Catalans", though not on a spectacular scale. 

5. ELECTORAL BEHAVIOUR IN THE CITY OF BARCELONA 

EUGENIA SALVADOR 
Equip.de Sociología Electoral 
(U.A.B.) 

The legislative elections of June 1977 in the city of Barcelona revealed the 
existence of two well defined áreas, counterpoised geographically and politi-
cally. In an área in the centre and to the west, where highest percentages 
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of qualified professionals are concentrated, the political forces of modérate 
and conservative tendencies triumphed. In the peripheral are which encir-
cles the city from the west to the north following the seafront, a predomi-
nantly working class área, the left parties had much better results, especia-
lly the socialísts and the communists who generally shared the first two pla
ces in that order. 

A third área, one of transition, was also revealed. In this área of mixed 
social structure the first places went to either the left of the centre-left, 
without any clear predominance by the one party or the other. 

The strict correspondence between certain socio-professional categories 
and the vote, pointed out by the geographical analysis, is confirmed statis-
tically by high coefficients of correlation between qualified professions —righí 
vote, and wage-earners— left vote. Among the first seven parties the AP-
UCDCC on the o n e h a n d and the PSC-PSUC on the other, define the two 
main politically opposed blocks. Esquerra de Catalunya showed a particular 
distribution of its vote which would seem to be conditioned by historical 
factors more than by anything else. UCD^,and the Pacte Democrátic appea-
red in these first elections as the two mam competitors for the political spa-
ce of the centre, with specific differences between themselves, but both of 
them distanced from the two main blocks mentioned earlier. 

The statistical technique employed, factorial analysis, shows the primor
dial importance of the factor of political polarization in accounting for the 
vote in Barcelona. It has to be pointed out that it is not a question of a very 
marked polarization, since the parties offering more extreme political alter-
natives on the left or on the right only play á minimum role in the defini-
tion of this factor. 

However other elements must be taken into account in order to have a 
more complete picture of the factors which explain the vote in Barcelona. 
The factor of nationalism also played an important role, with a distribu
tion of the vote which did not reflect class conditioning to such an extent 
as in the case of the first factor. The UCD, both as the governing party and 
because it is strongly identified with the personality of its leader, had good 
results in very different social sectors, and because of this was also distan
ced from the first factor. 

In summary it can be said that the behaviour of the Barcelona electorate 
can be generally explained according to the same features which define the 
electorates of the western democracies. On the whole the vote is oriented to 
the centre-left, with a nationalist element of considerable importance and a 
marginalization of the extreme political options. 

6.1. OPINrON POLLS AND ELECTION RESULTS 

RAMÓN M.a CANALS 
JOAQUIM M.a MOLINS 
Equip de Sociología Electoral 
(U.A.B.) 

An everyday event in the countries of Western Europe —the carrying out 
and publication of opinión polis— became, in this country, after 40 years of 

electoral abstinence, a controversial matter since they were carried out in 
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order to know what political options would attract the greatest number of 
votesJn the forthcoming elections. The first polis, carried out by the Insti
tuto de la Opinión Pública, dependent on the Presidencia del Gobierno, sho-
wed, apart from notable differences between different polis, a clear prefe-
rence for the political forces of the "system", the "continuists". 

Evidently opinión polis are a technique of investigation which must meet 
a series of requisites if they are to be scientific instruments and npt just 
techniques of political propaganda. With regard to the election forecasts for 
both the whole of Catalonia and its four electoral circumscriptions we have 
found that none of the polis studied (eight in total) meets the minimum re
quisites of reliability to allow its forecasts to be applied to Catalán politi
cal reality. 

Despite these initial limitations, the work carried out has allowed us to 
note a progressively greater interest in participation on the part of the elec-
torate, refiected as much in the index of participation as in the. disminution 
of the "undecided". On the other hand, speaking always in initial terms, 
the most overvalued parties in these polis were those situated on the right 
of the political spectrum —the AP and UCDCC— while the most underva-
lued were those on the left —PSC-PSOE and PSUC— and also in many of 
the polis, the presence of parties which did not have a direct political con-
nection others of nationwide ambit —PDC and ERC— was ignored. 

For opinión polis to have a scientific valué in the future, they must not 
only comply with the minimum requisites of reliability but should also be 
adapted to the system of parties which exists in Catalonia. 

6.2. SOCIOLOGY OF THE CANDIDATES STANDING FOR THE CONGRESS 
IN CATALONIA 

RAMÓN M.a CANALS 
JOAQUIM M. a MOLINS 
Equip de Sociología Electoral 
(U.A.B.) 

The aim of this study is to carry out a first analysis of the socio-professional 
characteristics of the different candidatures that obtained parliamentary re-
presentatíon in the first legislative elections. Four different variables have 
been used: sex, age, place of birth and profession. The data was obtained 
from the press. 

Taking the variable of sex, the total of female candidates did not arrive 
at 13%, although this varíes from the figure of female candidates elected, 
since there were only three. With respect to the different parties, the lists 
with the greatest number of women were those of the PSUC (19.2%) and 
Esquerra de Catalunya (17.0%). 

With reference to the ages of candidates, almost half of them (49.2%) 
were aged between 36 and 55, whilst the youngest (21-35) represented only 
half as much as these (26.7 %). However these percentages varied according 
to the parties and coalitions since there where over 40 % of "young" can
didates in the lists of the PSUC and EC, while in those of the AP and UCD 
the figure did not arrive at 15 %. 

As regards place of birth, over 75 % of the candidates were born in Ca-
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talonia, and 42.6 % of these in the city of Barcelona. Of those born outside 
Catalonia the highest percentage carne from Andalusia, followed at some 
distance by Aragón and Galicia. At the level of candidatures, the PDC and 
UCDCC had a percentage of those born in Catalonia which was above ave-
rage, while the PSUC, S de C, and the UCD were below average. 

Finally, in the matter of socio-professional categories, there stands out 
a group within the candidatures as a whole, of liberal professions (37 %), 
with property owners and management staff in second place (19.7%), and 
wage-earners in third place with 17 %. Evidently these percentages change 
considerably according to the different candidatures since those with the 
largest percentage of property owners and managers were the UCDCC and 
the AP, whilst wage-earners predominated in the left parties the PSUC and 
the PSC-PSOE. If this distribution is compared with other European coun-
tries the figures obtained would be very similar. 

7.1. THE RESULTS IN THE COMARQUES OF VALLES AND MARESME 

JORDI FUSTE 
XAVIER VILALTA 

After making an ecological analysis the authors have applied a series of sta-
tistical techniques to determine the degree of influence of the socio-econo-
mic structure in the electoral behaviour of these highly industrialized co
marcas within the electoral circumscription of Barcelona. The first part of 
the work is dedicated to a demographic and socio-economic description of 
theses áreas the strength in them of the political forces which obtained par-
liamentáry representation. 

In the second part the territorial compatibility or incompatibility of the 
principal candidatuers is studied, and it is shown that the right and centre 
candidatures have a strong incompatibility with those of the left, which in-
dicates that* there are áreas with a clear predominance of Socialists and 
Communists. Thus Democracia Cristiana, Alianza Popular and above all the 
nationalist coalition PDC, the main channel of the centre right vote, show 
a strong territorial incompatibility with PSUC and PSC-PSOE. The gover-
ning party, UCD, substitutes in some municipalities of less than 1.000 inha-
bitants, for the other conservative forces, although its low coefficients of 
correlation with the other candidatures show a weak and homogeneous 
territorial distribution of its votes. 

In the third part of the study, the authors, after undertaking various 
different analyses —multivariable, multifactorial, principal component and 
múltiple regression— arrive at a series of conclusions: 

1) Immigration is a determining factor in creating favourable contexts 
for the left forces and unfavourable for the PDC —the modérate conserva
tive nationalist party—. 

2) The index of population growth 1960-1975 and the percentage of wage 
earners affects the results of the left positively and those of UCD —Unión 

de Centro Democrático-negatively—. 
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3) The socio-economic structure does not explain satisfactorily the re
sults of the PDC in the province of Barcelona. 

4) There is a certain coincidence between those áreas where the Front 
(VEsquerres won in 1936 and those where the Socialísts and Communists 
obtained good results in 1977. 

5) Using as a base for analysis the results of the múltiple regression the 
authors are able to delimit three áreas, in one which it would seem to be 
possible to predict future electoral results from the demographic and socio-
economic structure, a second área where the concentration of immigrants 
promotes a vote favourable to the Socialists and the Communists, and, fi-
nally, a third área where the PDC coalition obtains excellent results at the 
expense of UCD on the one hand and the Socialists on the other. In this 
área, which forms a unified zone with Osona and part of Bages and La 
Selva, the PDC seems to play the role of a wide centre lef t. This. zone shows 
itself to be impermeable to communism. It would be interesting to discover 
the cultural background to these different áreas in future studies. 

7.2. SOCIO-ECONOMIC VARIABLES AND ELECTORAL BEHAVIOUR 
IN THE ALT URGELL ON THE 15TH JUNE 1977 

PASCUAL INGLA 
FRANCESC PALLARES 

This essentially empirical study analyzes the political behaviour of the elec-
tors of the Alt Urgéll in the elections to the Congress of Deputies on the 
15th June 1977. 

The study of electoral behaviour in a reduced demographic and territo
rial frame has, it is true, many limitations, but it also has an important as-
pect: that of permitting great precisión. In this way it can produce vaiua 
ble elements of use in wider studies. 

In this connection the elaboration of totally reliable structural data is 
an important part of this study. Of especial Using the electoral registers, 
all those voters who actually deposited their vote in these elections have 
been Usted, thereby marking it possible to know the real social structure 
of participation and abstention. 

With respect to the direction of the vote, this study is structured around 
two principal axes: 

1) A descriptive analysis of the spatial distribution of the vote (by mu-
nuicipalities and electoral sections). 

2) The study of the hypothetical relations between the election íesults 
and the different socio-economic variables used. 

This study highlights the importance of the distinction, in the interior 
of the comarca between those municipal i ties which are predominantly in
dustrial and centres of services (the urban zone) and those that are predo
minantly agricultural and pastoral (the rural zone). The different socio-eco
nomic structure which this implies is linked to different political behaviour. 

Participation is shown to be stongly linked to the concept of "active po-
pulation" and to the index of urbanization. In equal fashion the dissemina-
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tion of the population nuclei in the rural áreas is an important factor in 
the abstention rate. 

Finally, the analysis of the direction of the vote shows that in the rural 
zone, in a way that reflects the little integrated character of ihe social re-
lationships there, generic factors (age, socio-professional categories, e t c . . ) 
lose the relative importance which they have in the urban zone, which has 
a greater capacity for socializing behaviour. 

9. NOTES ON THE ELECTORAL SYSTEM AND THE SYSTEM OF 
PARTIES IN EUZKADI (THE BASQUE COUNTRY) 

RAMIRO CIBRIÁN 

This study is dedicated to the analysis of recent electoral data referring to 
Euzkadi and to the party system that is arising there as a result of these 
elections. Within the área of Euzkadi are included the provinces of Álava, 
Guipúzcoa, Navarre and Biscay. 

The data used refers above all to the elections of 1977, for which the 
results are available at municipal level. The provisional provincial results 
of the legislative elections of 1979 have also been used. 

The study consists of three parts . In the first part the general electoral 
trends are outlined, and a historical comparison made with the overall re
sults of the elections of the thirties, as well as a more detailed comparison 
at provincial level of the results of the two most recent elections. 

The second part includes, an explanation of the principal parameters of 
the party system as identified by D. Rae and calculated from the data from 
1977. For the characterization of the Basque system of parties according to 
the typology of G. Sartori, a bidimensional graphic has been used, construc-
ted partly in agreement with the election results of 1979 and partly based 
on plausible hypotheses of the placing of the political parties according to 
these results. 

The third and last par t gives certain evidence, in the form of coefficients 
of correlation between four parties, in favour of the proposed party system. 

The most important conclusions which can be made from the pres^nt 
study can be summarised as follows: 

Within Euzkadi, and in a historical perspective, it can be affirmcd that 
the three traditional main blocks or electoral tendencies have maintained 
in the seventies the approximate balance of strength which existed between 
them in the thirties. This relationship is of approximate equality ;;f s t c r g t h . 

The most outstanding feature of the elections of the seventies ni Euz
kadi is the emergence of a fourth block, left nationalism. The emergence of 
this fourth block in terms of global electoral percentages, is taking place, 
in the legislative elections, at the expense of the two right-wing blocks. 

It is shown that the Basque party system corresponds to a model of a 
highly fragmented quadruple pole type; and the hypothesis is put forward 
that it is a centrifugal system which is extremely polarized. 

The sliort and médium term perspectives for the developement of a sta-
ble political democracy in Euzkadi, as understood in the liberal sense of 
the term, are small. In fact the percentage of votes obtained in 1979 by the 
forces which supported the 1978 Constitution did not arrive at 48 %, and this 
percentage would be still smaller if it did not include Navarre. Mo-

486 



t 

I 

\ 

'I 

r 

reover it should be emphasized that the political distance between these 
constitutional forces, the UCD on the one hand and the socialist and com-
unist parties on the other, is too great to allow a decided cooperation bet
ween them. The possibilities for democracy increase in the measure thát 
the actors in the Basque system tend to diminish the distances between 
them and vice-versa. 

It is easy to discern that without such breaks away from the present 
system, political democracy will not be viable in Euzkadi. Therefore the 
parties, especially those that are pole-parties, must confront to the disjunc-
tion between either participating in the construction of a democratic Euz
kadi in the context of democracy in Spain, in which they will possibly see 
their present electoral hegemony reduced and may not have a hegemonic 
position, or on the other hand with maintenaning their electoral strength at 
the cost of accentuating the centrifugal and polarized character of the 
system. 
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ESTUDIS ELECTORALS II 
"Les eleccions legislatives de 1977 a Catalunya" 

El ñucli principal d'aquest número d'Estudis Electorals está dedicat 
a l'análisi del comportament electoral a Catalunya en les primeres 
eleccions legislatives de la nova etapa dempcrática. 

La interpretado del comportament electoral es fa a partir d'una 
análisi geográfica i estadística emprant, pera Catalunya, com a üni-
tat base de l'estudi, els municipis; i per a la ciutat de Barcelona, que 
per la seva importancia mereix un tractamentespecífic, les seccions 
censáis. 

A mes d'esbrinar l'espai polític que ocupen les diverses candidatures 
a cada circumscripció electoral, s'intenta valorar la incidencia d'una 
serie de variables demográfiques ¡ socio-económiques en els resultáis 
electorals, incidencia que difereix palesament segons les zones de 
Catalunya. 

Aquest estudi es complementa amb una aproximado sintética al 
comportament electoral a nivel I de l'Estat i amb diversos estudis 
monográfics sobre el comportament electoral en zones industriáis 
—Valles i Maresme— i rurals —Alt Urgell— així com amb la presen
tado d'una serie de técniques estad ístiques que poden ser útils per a 
la sociología electoral. 

La responsabilitat de l'edició i l'autoria de bona part deis treballs 
que compren correspon ais membres de l'EQUIP DE SOCIOLOGÍA 
ELECTORAL (U.A.B.), que porten a terme des de l'any 1973 un 
programa de recerca sobre el comportament electoral. 

Publicacions d é l a FundacióJaumeBofill 


