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AGRAIMENTS 

Volem agrair el suport que tanta gent ens ha donat al llarg de tot aquest tre-
ball. En primer lloc, la confianga i el seguiment constant i serios del projecte per 
part de la Fundado Jaume Bofill. Els assistents a les dues reunions amb experts (i 
amics), que es van desenvolupar al principi i al final de la recerca, van serfont 
dHnspiració i de critiques suggerents que han contribuit decisivament a millorar 
aquest treball. Hem d'agrair la difícil tasca de les tres persones que van actuar com 
a reclutadors deis membres delsgrups de discussió, que van viure en propia pell la 
dificultat de mobilitzar els abstencionistes, Alguns d'aquests, pero, van acabar 
assistint a les reunions i, en la majorpart deis casos, van participar en els debats 
amb un interés i un entusiasme que ens ha nodrit de valuosíssima informado. 
També van ser molts els col-legues que ens van ajudar aportant dades utilitzades 
en la recerca: Aldo d'Ambrosio de l'Oficina electoral de la Generalitat de 
Catalunya, Óscar Fernández del Govern Base, José M. Astorkia del Ministeri de 
Vlnterior i Francesc Pallares i Rosa Borge de la Universitat Pompeu Fabra, que van 
posar enquestes a la nostra disposició. També vam teñir suport des de mes lluny, 
com el donat per David Robinson amb documentado de Nova Zelanda o per Vor-
ganització Participa de Xile. Ais EVA, tant les persones de Vadministrado com els 
membres de les ONG que ens van atendré i informar sobre les seves activitats mobi-
litzadores van resultar de gran ajuda i van donar-nos idees que apareixen en tota 
la recerca. La tasca com a coordinadora, secretaria, xofer i amiga de Julie 
Thompson va ferpossible fer moltes coses enpoc temps en un lloc tan caótic com 
Los Angeles. Finalment, hi ha hagut tres persones que han col-laborat decisivament 
en la tasca d'aquest equip: Mariona Ferrer, que va actuar com a becária els sispri-
mers mesos, patint tota la indefinido inicial sobre qué eolia fer, i Neos Chas i 
Lucía Medina, que van fer les seves practiques professionals en aquest projecte i 
van aportar-hi ganes, idees i documentado valuosa. Sense tants amics i col-labo-
radors no haguessimfet la meitat d'aquesta feina, tot i que alguns puguin estar 
radicalment en desacord amb algunes de les nostres propostes. 



PRESENTACIO 

L'abstenció electoralformapart del nostrepaisatge sociopolític.Enperspectiva 
comparada no som, certament, una excepciója que en tots elspatsos amb sistemes 
democrátics existeix, poc o molt, l'abstenció. A primer cop d'ull, pero, la decisió 
d'unapart important de la societat de no prendre part en elsprocessos electorals, 
o en el cas de Catalunya, especialment en alguns d'aquestsprocessos, ha de ser des 
de la nostra perspectiva motiu de preocupado. Quan es té el convenciment que la 
participado ciutadana és positiva per la democracia, les altes quotes d'abstenció 
no poden mes que provocar neguit. No es aquesta una opinió unánimement com
partida ja que des de l'académia hi ha qui creu que la falta de participado és el 
resultat d'una situado sense excessives tensions, i en aquest sentitfins i tot s'hau-
ria de considerar una bona noticia. No és aquest, pero, elpunt departida des del 
qual várem encarregar aquest treball des de la Fundado Jaume Bofill. La nostra 
preocupado era i continua sent conéixer les causes de l'abstenció, especialment en 
el cas de les eleccions al Parlament de Catalunya, per tal de combatre-les i poten
ciar aixt la participado electoral. 

Les pagines que segueixen son defet una primera part de Vestudi encarregat des 
de la Fundado Jaume Bofill. L'análisi d'algunes de les causes de l'abstenció a les 
eleccions al Parlament de Catalunya que trobareu en aquest ¡libre será complemen-
tat properament amb un segon llibre dedicat a analitzar possibles mesures pal liati-
ves de l'abstenció. Creiem que el resultat del treball és Jorga suggeridor. Sense neces-
sitat de compartir totes les análisis i conclusions que els autors ens presenten, no 
tenim cap dubte que el llibre está pie d'idees que provocaran el debat i que ensper-
metran apropar-nos al complex univers de l'abstenció. Les reflexions i les conclusions 
presentades han estat debatudes amb destacáis investigadors del comportamentpolt-
tic. Per aixó, des de la Fundado Jaume Bofill, volem agrair a les investigadores Eva 
Anduiza i Clara Riba i ais investigadors Aldo d'Ambrosio, Salvador Cardús, Joaquim 
Colominas, Francisco Llera, Jaume Magre, Francesc Pallares, Julián Santamaría i 
Josep María Valles, la seva participado en la sessió de discussió de Vestudi que va 
teñir lloc a la Torre de Can Bordoi el mes dejuny del 1998. 

Des de la Fundado Jaume Bofill ens donarem per satisfets si aquest llibre que 
teniu entre les mans serveixper remoure el debatpúblic sobre l'abstenció i sotra-
gar, d'aquesta manera, la satisfácelopermanent que moltes vegades sembla envair 
les ments d'unapart molt important de la nostra classepolítica i intel.lectual. 

JORDI SÁNCHEZ 
Octubre del 1998 



INTRODUCCIO 

«Guanya el partit abstencionista» (El Temps, 2-92), «Este primer fin de semana pri
maveral decidió, sin duda, a mucha gente a pasar el fin de semana bien lejos de su 
colegio electoral» (El Observador, 16-3-92) «Abstencionismo, la nueva disidencia» 
(Ajoblanco, 5-92), «Pujol afirma que no votar seria com girar Pesquería al país els 
próxims quatre anys» (Avui, 8-3-92), «Pujol advierte que los que se abstengan en las 
autonómicas no tendrán derecho a reclamar» (La Vanguardia, 23-2-98), «Sala acusa 
a Pujol de fomentar la abstención porque no cesa de hablar de ella y no actúa» (La 
Vanguardia, 22-2-98), «La abstención, principal obstáculo para la obtención de la 
mayoría absoluta de CiU» (El País, 15-3-92), «IC teme la abstención de su electora
do inmigrante» (El País, 12-3-92), «La abstención autonómica es aún de izquierda» 
(La Vanguardia, 17-3-92), «La confirmación de la tendencia a la inhibición electo
ral es la peor de las noticias de la convocatoria, desde el punto de vista del Estado 
democrático y autonómico» (El País, 16-3-92), «García Prieto llama a los andaluces 
a votar en las autonómicas» (El País, 2-3-98) «El misterio de los votos perdidos» (El 
País, 23-5-98), «Borrell podría despertar de un letargo de casi veinte años a los más 
de 700.000 ciudadanos catalanes (mayoritariamente trabajadores de origen inmi
grante) que votan socialista en las generales y se abstienen en las autonómicas» (El 
País, 4-5-98). 

Aquesta és sois una petita mostra de l'atenció que la premsa catalana ha dedi-
cat a Pabstenció autonómica. Per propi interés deis mitjans o recollint les mani-
festacions de polítics i d'altres personatges públics, aquest ha estat un tema pre-
sent de forma recurrent en totes les especulacions sobre eleccions i política a 
Catalunya. Algunes d'aquestes noticies manifesten preocupació per Pabstenció 
com a fenomen en si mateix i per la lectura que se'n pugui fer sobre el funcio-
nament de la democracia, i la majoria ho fa respecte a les potenciáis conseqüén-
cies electorals de la mateixa: com a possible enemiga de CiU per a uns, o com a 
obstacle per al PSC per a altres. 

En aquest treball, el possible impacte electoral de Pabstenció ens interessa 
menys, tot i que no podrem evitar fer-hi referencia, donada la importancia políti
ca i la curiositat que desperta la qüestió. De fet, si Pabstenció en les eleccions 
autonómiques catalanes desperta mes interés entre els polítics, els académics o els 
mitjans de comunicació, que no Pabstenció similar en eleccions municipals o en 
altres Comunitats Autónomes (CCAA), és no tant per la seva magnitud sino per-
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que contribueix que es produeixi Palternanga de partit guanyador entre CiU i el 
PSC, segons el tipus d'elecció. 

Pero la preocupado peí tema, tant per part deis autors del treball com per 
part de la Fundació Bofill, que el va encarregar i finan^ar, es troba en Paltre 
dimensió: qué passa si a Catalunya deixa de votar prop de la meitat de la pobla
do en algunes eleccions autonómiques? Qué passa si hi ha poblacions de 
Catalunya on se supera aquest 50% d'abstenció? Ens envia aixó algún missatge 
sobre la situació de la democracia, de l'autogovern o de la percepció ciutadana 
de la política? Per qué a Catalunya hi ha mes diferencia entre la participado en 
eleccions generáis i autonómiques que en cap altra comunitat? Per qué, després 
de tant demanar Pautogovern, bona part de la ciutadania decideix no exercir-lo? 

Aquest estudi és el resultat d'un any i mig de treball i de coHaboració inter-
disciplinária entre antropólegs i politólegs. La ciencia política havia produi't ja una 
notable literatura sobre el tema i ens va semblar interessant tractar d'enriquir la 
visió aportant la mirada d'una disciplina ve'ina com és Pantropologia. Son altres 
els qui hauran de jutjar el resultat, pero nosaltres estem satisfets d'aquesta 
coHaboració, tot i que hagi costat amotllar els nostres respectáis llenguatges i 
maneres d'aproximar-nos a la realitat. Encara no estem segurs d'haver arribat a les 
mateixes conclusions, pero sí que aqüestes serien menys suggerents si no s'ha-
gués produi't aquesta coHaboració. 

En la resta d'aquesta introducció volem, en primer lloc, justificar aquest tre
ball discutint quina importancia política té Pabstenció. Per aixó, revisarem els 
debats entorn a les conseqüéncies de la participado, assenyalant els arguments 
favorables i els crítics respecte a aquesta. Després, presentaren! les explicacions 
plantejades fins aquí entorn a Pabstenció autonómica a Catalunya, per tal que la 
resta del treball sigui un diáleg i una discussió implícites d'aquest conjunt d'inter-
pretacions. Finalment, presentarem Pestructura del treball i els métodes i les fonts 
utilitzades. 

Les conseqüéncies de Pabstenció 

Preámbul 

La participado és una part essencial de la democracia. Sense ella no es pot 
entendre Pideal del «govern del poblé». No ens hauria d'estranyar, dones, que 
Pabstenció electoral generi preocupado en molts ámbits socials i desperti dubtes 
sobre Pestat de salut del sistema polític. És significatiu que uns elevats nivells i/o 
el rápid creixement de Pabstenció estiguin en Porigen de la major part de la litera
tura existent sobre el tema (Font, 1992). Pero, qué és exactament el que ens pre
ocupa? La resposta depén de quin sigui el nostre objectiu. La definició d'aquest 
objectiu fará visible el que entenem per democracia, qué n'esperem, els valors 
que defensem. 
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El debat sobre l'abstenció «beu» de dues fonts. D'una banda hi ha un element 
substantiu, la plasmado teórica de l'ideal democrátic: com hauria de ser una 
democracia i quin el paper de la participado? També haurem de teñir en comp-
te un segon element, els resultats deis estudis empines, que ens descriuen la rea-
litat del fenomen: la distribució social de l'abstenció, les actituds que hi ha al 
darrere, etc. Son qüestions que ens han d'ajudar a plantejar noves preguntes i diri
gir la discussió. Si l'abstenció és conseqüéncia de l'alienació, la insatisfacció, el 
desinterés o la comoditat; si es nodreix o no d'un determinat grup social; si és 
representativa o no de les preferéncies polítiques de la poblado, les valoracions 
polítiques que en fem serán molt diferents. Aquests elements es condicionen Pun 
a Paltre: la recerca generará un debat polític i social; així com les inquietuds deri-
vades d'aquest haurien de guiar les futures recerques. 

A continuació es fa un breu apropament al debat sobre les conseqüéncies 
polítiques i socials de l'abstenció electoral. Cadascun deis quatre apartats pretén 
introduir una de les grans controvérsies generades entom del tema al llarg deis 
anys. En els dos primers s'analitza Penfrontament entre els que pensen que un alt 
nivell de participado electoral pot fer perillar Pestabilitat i el bon funcionament 
del sistema polític i els que, per contra, opinen que aquesta és la millor manera 
de legitimar la democracia i prevenir el seu coHapse. El tercer apartat está dedi-
cat al problema de Pestructura social de Pabstenció i els seus possibles efectes 
sobre la distribució del poder en la societat i la capacitat deis diferents partits polí
tics de mobilitzar els seus electorats potenciáis. Finalment es discuteix Pacció edu
cativa de la participado sobre els seus protagonistes i se n'examinen les caracte-
rístiques. 

Abstenció i estabilitat 

En ocasions, Palta participado electoral ha estat vista com un perill per a Pes
tabilitat deis régims polítics. Casos com els de la República de Weimar, la IV 
República francesa o la II República espanyola demostrarien el potencial desesta-
bilitzador de la mobilització electoral, que, en arribar a nivells molt alts, denota
ría un excés de polarització que podría fer trontollar el sistema. 

Segons Pateman (1970), aquesta preocupado té el seu origen en la contra-
posició entre democracia i totalitarisme. La participado de masses s'associa no a 
la democracia, sino al totalitarisme, que és vist com la seva única alternativa pos-
sible. Aquesta idea és reforjada també per un seguit de recerques empíriques que 
vindrien a demostrar que la majoria deis ciutadans de les democracies occiden-
tals, i especialment aquells amb els nivells socioeconómics mes babeos, es carac-
teritzarien per una manca d'interés per la política i Pactivitat política en general, 
i, encara mes important, per la presencia d'actituds autoritáries i antidemocráti-
ques. Així, un augment de la participado electoral, amb la mobilització d'indivi-
dus que normalment no van a votar, suposaria una amenaza per al sistema 
democrátic. 
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Un factor addicional a favor d'aquesta visió és l'esforc teóric d'un seguit 
d'autors que han estat agrupats sota el que s'ha anomenat «teoría elitista de la 
democracia», de la qual Joseph Schumpeter en seria el principal exponent. 
Schumpeter (1943) rebutja les teories clássiques de la democracia —que parla-
ríen d'una participado generalitzada— amb l'argument que es tracta de teories 
purament normatives i allunyades de la realitat. Proposa, al mateix temps, una 
teoria política científica i empírica, de carácter descriptiu, on la democracia ve 
definida, essencialment, per la competició entre elits rivals pels vots deis elec
tors. I és que la democracia és, segons Schumpeter, un métode polític, un con-
junt d'arranjaments institucionals mitjancant els quals uns líders son escollits per 
governar. La democracia és com un mercat on els productors, les elits, compe-
teixen entre ells per tal d'aconseguir que els consumidors, els electors, optin per 
la seva oferta, és a dir, els votin. Hi ha una clara voluntat de separar el que és 
públic del que és privat, i l'únic espai obert a la participado pública del ciutadá 
és el vot. 

Dins del marc teóric desenvolupat per Schumpeter, altres autors han insistit 
en la justificado de l'apatia i el baix grau de participado en tant que característi-
ques funcionáis de la democracia (Pateman 1970: 5-12). Berelson, per exemple, 
els atribueix la capacitat d'apaivagar els desestabilitzadors efectes de la dis
crepancia, la flexibilitat i el canvi polític. Eckstein ha arribat a dir que l'estabilitat 
demana del govern que sigui congruent amb l'estructura autoritaria que es troba 
a la majoria d'institucions socials, incorporant al seu «estil» certs elements d'au-
toritarisme. La majoria deis individus, segons Sartori, son apátics, se senten polí-
ticament incompetents i no gaudeixen de l'experiéncia personal en l'ámbit públic 
que és necessária per tenir-ne un interés actiu, i tractar de canviar aixó suposa 
una amenaca per al manteniment del métode democrátic. Finalment, altres autors 
han apuntat que si tothom utilitzés el seu dret de vot podría anibar un moment 
en qué la pressió sobre el sistema fos tan forta que el portes a una crisi davant 
de la incapacitat de donar resposta a totes les demandes (Almond i Verba, 1963). 
Per tant, seria bo que la participado es mantingués en uns nivells moderáis, i aixó 
no voldria dir res mes que els ciutadans están básicament satisfets amb el siste
ma, que hi ha un acord sobre els seus fonaments. 

En definitiva, la teoria elitista limita les funcions de la participado a la pro-
tecció deis ciutadans de les decisions arbitráries que puguin prendre les elits. Així, 
la participado esdevé un element purament instrumental del sistema democrátic. 
En una democracia, mes enllá del vot no hi ha lloc per a la participado de la 
major part deis ciutadans. Encara mes, no és bo per a l'estabilitat del sistema que 
la participado electoral pugi per sobre d'un determinat nivell, necessari per man-
tenir el funcionament del métode democrátic, per mantenir la competencia entre 
els partits. Per contra, l'escassa participado electoral no seria cap problema per a 
l'estabilitat de la democracia, com quedaría demostrat en casos com els d'Estats 
Units o Sui'ssa, on sistemes polítics indubtablement estables van acompanyats de 
nivells excepcionalment alts d'abstenció (Lijphart, 1996). 
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Abstenció, legititnitat i qualitat de la democracia 

Des d'un altre punt de vista, pero, una elevada participado electoral deis ciu
tadans, lluny de ser necessáriament un indici d'intensificado del conflicte polític 
denota un bon estat de salut del sistema democrátic. Treballs recents demostren 
que Taita participació és una manera eficaz de prevenir el collapse deis régims 
democrátics. En un estudi comparatiu de 29 democrácies, Powell (1982 ) trobava 
una forta associació entre alta participació electoral i un menor grau de desordre 
i violencia ciutadans. En canvi, un nivell elevat d'abstenció electoral sostingut en 
el temps i en un context de democracia embrionaria —menys estable— pot enfur
tir les opcions deis sectors autoritaris que posen en qüestió el sistema polític 
vigent. Així dones, els suposats perills vinculats a un augment sobtat de la mobi-
lització son, mes aviat, un argument a favor, i no en contra, de mantenir la parti
cipació electoral en uns alts nivells, donat que aquesta garanteix que no hi haurá 
increments inesperats amb conseqüéncies incertes, i que els canvis electorals 
serán el reflex de canvis d'actituds i no l'efecte del percentatge de ciutadans mobi-
litzats sobtadament (Miller, 1988; Lijphart, 1996). 

Un argument addicional a favor de Tus generalitzat del dret de vot és Infirma
do que l'abstenció elevada deslegitima el sistema polític, perqué significa que un 
nombre important de ciutadans renuncia continuadament a prendre part en les elec-
cions, que son Mement fonamental de la democracia. De fet, constantment veiem 
com es boicotegen eleccions fent crides a l'abstenció deliberada, en un intent de 
negar l'autoritat del régim que les ha convocades, és a dir, en un intent de deslegi-
timar-lo. Les eleccions, a través de la participació, confereixen legitimitat, perqué 
aquells que hi preñen part s'han de sentir obligats a acceptar el resultat del procés 
tant si aquest els agrada com si no (Harrop & Miller, 1987). La literatura sobre el 
tema recolza aquesta idea que la participació efectivament ajuda que les decisions 
que se'n deriven siguin acceptades pels individus (Pateman, 1970). Així dones, com 
mes alta sigui la participació electoral, mes estés per la societat estará el reconeixe-
ment de la validesa del sistema, la qual cosa sens dubte contribuirá a la seva esta-
bilitat: votar és una manera de sancionar les eleccions com Tescenari pertinent de 
la Iluita política i mecanisme lícit de resolució deis conflictes. Si no és així, potser 
és que s'está optant per altres vies. Darrere d'una abstenció elevada pot amagar-se 
una crisi en l'ámbit de la representado política, un reflex de la insatisfacció i deso
rientado d'un segment de l'electorat davant d'un sistema de partits que no els ofe-
reix la possibilitat d'escollir (Astorkia, 1991; Harrop & Miller, 1987; Molas, 1994). 

Evidentment, i com ja anunciávem mes amunt, hauríem de conéixer el que 
hi ha darrere de la decisió de no votar abans de confirmar aquest fet. No és el 
mateix si l'abstenció és un comportament racional amb un component d'alienació 
i de crítica envers el sistema, que si es tracta, mes aviat, de la conseqüéncia d'una 
satisfacció general que es tradueix en conductes apátiques. 

D'altra banda, una forta abstenció podría contribuir a deslegitimar l'ámbit de 
govern en qüestió també ais ulls d'actors externs. Aixó és el que passa quan es 
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diu que les diferencies de participado entre eleccions de diferents nivells reflec-
teixen l'interés que els votants atorguen a cada administrado. Ais anys vuitanta, 
el govern británic justifica la seva intervenció a TAdministració local argumentant 
que el baix nivell de participado ais comicis municipals provocava que els resul
táis no fossin representatius de la poblado: aixó portava a una paradoxal situado 
en qué els electors que no havien de pagar impostos eren precisament els que 
decidien —anant a votar en un major nombre— sobre la provisió de nous servéis 
a compte deis que sí en pagaven (Miller, 1988). Aquest exemple ens serveix per 
introduir una nova qüestió: els efectes de l'abstenció sobre la distribució del poder 
polític i el disseny de les polítiques publiques. 

Distribució del poder 

Independentment del fet que l'abstenció sigui alta o baixa, hi ha el problema 
de si está repartida de forma regular o no, és a dir, si els abstencionistes es diferen
cien o no deis votants peí que fa a les seves actituds i preferéncies. Les desigualtats 
en la participado poden introduir importants biaixos en termes de representado 
política deis diferents grups socials, fet que discutiría la capacitat del sistema en tant 
que mecanisme de canalització i resolució deis conflictes (Font, 1992). 

Aquesta és una qüestió amb serioses implicacions: si la desiguaitat genera 
abstenció, demanar participado equival a demanar igualtat política. Hi ha raons 
per pensar que l'habitual inserció de les democrácies representatives dins de 
societats capitalistes —desiguals— produiria «desviacions» socials en favor deis 
sectors mes privilegiats (Gaxie, 1978). De forma sistemática s'ha comprovat que 
el vot, tot i ser menys desigual que altres formes de participado política, está 
esbiaixat en favor deis sectors mes afavorits. Sabem que, en la major part deis 
casos, l'abstenció es concentra en els grups mes marginats de la poblado, els 
grups amb mes baix estatus socioeconomíc, i els menys educats (Gaxie, 1978; 
Cavanagh, 1981; Lijphart, 1996; Pateman, 1970). El que ens interessa és la com-
posició de l'abstenció, pero hem de pensar que la seva magnitud podría incidir-
hi, de tal manera que canvis en el nivell de participado electoral afectarien la 
representativitat deis votants respecte al total de l'electorat. En aquest sentit, hi ha 
estudis que confirmen que la distribució de la participado és mes desigual a 
mesura que el nombre de votants és mes petit. Amb diferents intensitats segons 
el país, sembla que hi ha una relació inversa entre el nivell de participado elec
toral i el biaix social deis votants en perjudici de les classes mes baixes i deis 
menys educats (Lijphart, 1996). 

Vist des d'aquesta perspectiva, l'abstenció és un fenomen preocupant perqué 
significa que la participado está esbiaixada en termes socioeconómics i de nivell 
educatiu. Aixó és significatiu per diferents raons. En primer lloc, perqué hi ha una 
connexió evident entre el nivell socioeconómic i el vot, cosa que fa que la desi
guaitat participativa es tradueixi en un desavantatge deis partits que rebrien el 
suport deis grups socials mes abstencionistes i, en definitiva, que el nivell de par-
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ticipació tingui conseqüéncies en els resultats electorals. En segon lloc, els resultats 
electorals —qui guanya, qui perd— son importants de cara al contingut de les polí
tiques portades a terme pels partits en el govern. Aba dones, qui vota i qui no vota 
acaba influint en la presa de decisions; i, suposant que els líders polítics actuín de 
manera «racional», tractant de maximitzar el seu rendiment electoral, també influeix 
en Foferta electoral deis partits, que no tindrien cap incentiu per mirar de satisfer 
les demandes d'un coHectiu —els abstencionistes— que no els proporciona cap 
benefici i que, per tant, quedaría marginat deis seus programes i del debat públic. 
Si la tendencia no s'inverteix, a mesura que el sector abstencionista es vegi cada 
cop mes oblidat pels partits es reforjaran els seus sentiments d'insatisfacció i d'a-
lienació i, entrant en un cercle vicios, es veura condemnat a jugar un paper paula-
tinament mes secundan dins del sistema polític (Cavanagh, 1981; Miller, 1988). 

Tot plegat fa que els electorats potenciáis d'uns determináis partits siguin 
mes propensos a no votar que els d'uns altres, o, el que és el mateix, que uns 
partits tinguin mes dificultáis a Fhora de mobilitzar els seus votants «naturals». 
Tradicionalment s'ha pensat que existeix certa relació directa entre el nivell de 
participado i el suport rebut pels partits d'esquerra. No obstant aixó, diferents 
estudis demostren que, així com hi ha proves de que els sectors socioeconómics 
mes alts son mes propensos a anar a votar i que, per tant, hi haurá partits que tin-
dran mes dificultáis per mobilitzar les seves bases, altres factors treballen en direc-
ció oposada contrarestant els efectes d'aquesta tendencia. Ais Estats Units, per 
exemple, la mobilitat de residencia, factor associat a les classes mes altes —mes 
participatives— afavoreix Fabstenció (Cavanagh, 1981). Al Regne Unit, la capaci-
tat mobilitzadora de Fesquerra anul-laria la tendencia mes participativa deis indi-
vidus de major estatus (Miller, 1988). D'altra banda, si, com semblen demostrar 
diferents recerques, els alts nivells d'abstenció no son resultat fonamentalment 
d'un conjunt reduit i persistent d'abstencionistes «crónics» sino que son produíts 
per un fenomen de participado intermitent, la teoría que els resultats electorals 
venen determinats peí nivell de participado i no son representatius torna a per-
dre consistencia: el biaix no seria permanent ni inalterable (Molas, 1994). 

En definitiva, des d'aquest punt de vista, qui vota i com seria una qüestió amb 
incidencia sobre els resultats electorals i el disseny de les polítiques. De fet, com 
ha dit Lijphart, «qualsevol altra conclusió seria extremadament perjudicial peí 
mateix concepte de democracia representativa» (Lijphart, 1996: 5). Altres investi
gador, pero, no han trobat proves que els abstencionistes siguin substancialment 
diferents deis votants peí que fa a les seves preferéncies polítiques, i per tant, afir
men, Fabstenció té probablement escassa incidencia sobre les polítiques ende- . 
gades peí govern (Miller, 1988). El nexe entre classe social i actituds polítiques no 
seria dones tan ciar, fent possible que un biaix socioeconómic de la participado 
tan marcat com el que hi ha ais Estats Units coexistís amb un moderat o inexis-
tent biaix polític (Wolfinger i Rosenstone, 1980). 

Una altra possibilitat és que no hi hagi diferencies socials ni actitudinals entre 
els abstencionistes i els votants. Aixó és precisament el que alguns estudiosos han 
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cregut trobar, per exemple, al Regne Unit, on aquests dos grups mostren perfils 
gairebé idéntics peí que fa ais aspectes sociodemografics i les opinions polítiques 
(Studlar i Welch, 1986). En aquests casos, els canvis en els nivells de participado 
no tindríen conseqüéncies electorals ni tampoc, per tant, en els continguts de les 
polítiques publiques. 

El problema és que no sabem amb seguretat com actuarien els abstencio-
nistes en el cas que es decidissin a anar a votar. Normalment ens basem en les 
respostes que, en una situació ben diferent a la del vot i sense haver reflexionat 
massa, donen a les enquestes d'opinió. És lícit, dones, pensar que si fossin elec-
tors mobilitzats votarien de manera diferent a com ho fan ais qüestionaris 
(Lijphart, 1996). Segons Gaxie (1978), els abstencionistes es caracteritzen per uns 
nivells mes baixos de competencia política. Teñen mes dificultáis per desxifrar el 
Uenguatge electoral, per utilitzar els esquemes de classificació i avaluació de les 
polítiques, per pronunciar-se sobre qüestions polítiques. És per aixó que opten 
per no anar a votar. Les eleccions esdevenen llavors «qüestions polítíques que es 
fan a uns actors desigualment preparáis per respondre», i contribueixen així «a la 
despossessió política deis grups culturalment desfavorits» (Gaxie, 1978: 222). La 
conclusió de Gaxie és que les desigualtats en el nivell cultural teñen el mateix 
paper que els sistemes electorals censitaris de temps passats, excloent defacto els 
grups desfavorits de l'escena política. Segons el seu parer, només l'extensió del 
període d'escolarització, l'expansió de l'acció de les associacions populars i la 
invenció de nous mecanismes de formado política podrien dotar les classes bai-
xes d'un sentiment suficient de competencia política i, per tant, resoldre les desi
gualtats en termes de politització. Altres autors han considerat que la millor mane
ra de preparar l'individu per participar és precisament que participi, donat que la 
participado té efectes educatius sobre els seus protagonistes. 

Els efectes educatius de la participado electoral 

L'esforc intellectual mes important per justificar i promoure la participado 
política ha estat el d'un grup d'autors que típicament s'emmarca dins del que s'ha 
anomenat «teoría participativa de la democracia». Aquesta considera que només a 
través de la participado generalitzada deis cíutadans en la presa de decisions es 
pot arribar a una veritable democracia. Les funcions de la participado no s'esgo-
ten en l'elecció i control deis governants, com s'afirma des de la teoría elitista, sino 
que se li atorga la facultat de propiciar Pautorealització i el desenvolupament de 
les actituds i qualitats individuáis que son necessáries per tal que el sistema fun-
cioni d'acord amb els ideáis democrátics. La principal fundó de la participado és 
dones de carácter educatiu. A mes, la llarga llista de propietats beneficioses pels 
individus i peí sistema que se li atribueixen, aquests autors consideren la partici
pado un bé en sí mateix. Pero perqué pugui realitzar aquest potencial és impres
cindible que la participado —la democracia— s'estengui a d'altres nivells d'acció 
política, especialment ais ámbits local i del lloc de treball. 
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Les arrels de la teoría participativa de la democracia es troben a les obres 
d'autors com Rousseau i John Stuart Mili. El primer ja va assenyalar la tasca edu
cativa que té la participado en una democracia. Participant en la presa de deci
sions, Pindividu aprén a entendre i teñir en compte els interessos públics i esde-
vé un veritable ciutadá. Al mateix temps s'accentua el seu sentiment de pertinen$a 
a la comunitat. Rousseau també destaca el fet que la participado política, en pro
porcionar a l'individu un major control sobre el seu entorn i la seva propia vida, 
el fa mes lliure (entenent la llibertat en un sentit positiu). Mili coincideix amb 
Rousseau en la idea que participant els ciutadans aprenen a veure mes enllá deis 
seus interessos privats mes immediats i es preparen de cara a la práctica política, 
pero insisteix que, per tal que aixó tingui lloc, aqüestes capacitáis han de ser 
desenvolupades a través de la seva participado al nivell local 

La teoría participativa defensa la idea que la participado és una experiencia 
que intensifica el sentiment de competencia política. Per tant, la participado igual 
deis individus en la presa de decisions a diferents nivells —com mes, millor— pot 
ajudar a trencar l'associació entre baix estatus socioeconómic, feble sentiment d'e-
ficácia política, presencia important d'actituds autoritáries i escassa participado 
electoral (Pateman, 1970). 

Fins aquí hem vist que s'atribueixen a la participado diferents efectes edu-
catius sobre el ciutadá: l'autorealització i el desenvolupament de les capacitats 
individuáis; Pobtenció d'un sentiment de major competencia política, d'interés, 
implicado i responsabilitat pels afers públics; d'actituds menys autoritáries; la 
consciéncia de formar part d'una comunitat cooperativa i integrada. Hi ha hagut 
intents de contrastar empíricament la validesa d'aquesta visió de la participado 
com a escola d'educació política. Diferents estudis han demostrat, per exemple, 
que durant les campanyes electorals els votants aprenen coses noves sobre els 
candidats, els partits, les seves polítiques, el procés electoral, els principáis pro-
blemes del país, etc. Tota la informació rebuda ajuda a conscienciejar relector 
sobre les capacitats reals del govern i el fa políticament mes responsable (Harrop 
i Miller, 1987). Per contra, altres recerques han trobat proves que, si bé el votant 
aprenia «tecnicismes» sobre els comicis (els noms deis candidats, etc.), les elec-
cions no feien créixer l'interés deis votants pels afers públics (Miller, 1988). 

D'altra banda, sí sembla confirmat el fet que la participado té uns efectes 
acumulatius: la participado reiterada afavoreix la possibilitat d'aconseguir un 
nivell mes alt d'eficácia política (Pateman, 1970); el vot reforja la identificado 
partidista i la probabilitat de tornar a participar (Pedersen, 1982); millora la com-
prensió de la importancia de certs valors democrátics per al funcionament deis 
sistema (Fletcher, 1990). En conjunt, cal pensar que la magnitud deis efectes 
educatius de la participado electoral no ha ser exagerada, i que és en l'ámbit 
d'altres formes de participado política on aquests es deixarien sentir amb mes 
forga. 

Els defensors de la teoría participativa de la democracia consideren que, per 
ella mateixa, la participado electoral, encara que sigui generalizada, no és sufi-
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cient per a Tassoliment de la democracia. És necessari que el procés participatiu 
arribi també a altres estructures, de carácter no governamental, com el lloc de tre-
ball. Aixó no vol dir que no siguí rellevant. La participació electoral és un element 
indispensable en qualsevol democracia, sigui quina sigui la teoría des d'on ens ho 
mirem. És la forma de participació política a la qual la gent té mes accés. 
Probablement és també la mes igualitaria. És per aixó que els seus efectes no es 
poden menysprear: si bé els efectes educatius de la participació es deriven bási-
cament de les formes no electorals d'acció política, el nombre d'indívidus que hi 
participen actualment és tan petit en comparació amb el vot que les seves con-
seqüéncies globals son finalment molt limitades. 

Conclusions 

Al llarg d'aquesta revisió hem vist que el problema de les conseqüencies de 
l'abstenció ha estat abordat des de nivells d'análisi diferents i ha originat opinions 
molt diverses. En primer lloc hem examinat una controversia que pren un punt 
de vista sistémic, estudiant els efectes de la participació electoral —mes que els 
de l'abstenció— sobre l'ordre polític. L'escola elitista tem que la mobilització 
generalitzada de la població pugui fer collapsar el sistema i desestabilitzar la 
democracia. El fet que els grups típicament abstencionistes, els de mes baix nivell 
socíoeconómic, caracteritzats per les seves actituds autoritáries, es mobilitzessin 
sobtadament seria un perill per tot el sistema, i, per tant, l'apatia i el baix grau de 
participació son fenómens funcionáis i desitjables. Des de la postura contraria s'in-
sisteix que hi ha proves que un alt nivell de participació és, precisament, el millor 
remei contra el conflicte polític i un símptoma evident de salut democrática i legi-
timitat de Tautoritat. 

Una altra discussió gira al voltant de la composició social específica deis abs
tencionistes i de les seves possibles actituds i preferéncies diferenciáis amb rela-
ció a les deis votants. No hi haurá cap problema si els uns i els altres son i/o pen-
sen básicament el mateix. Pero, si hi ha diferencies importants, la representació 
política pot estar esbiaixada en favor d'uns determináis grups, mentre d'altres son 
marginats per les polítiques que es posen en marxa des de les institucions publi
ques. En alguns casos s'ha trobat una relació entre l'abstenció i els grups mes des-
favorits en termes socioeconómics i de nivell educatiu, que son també els menys 
competents políticament. Aixó els faria mes indefensos i influenciables, amb la 
qual cosa la relació entre els grups socials i les formacions polítiques perdria forga 
i els partits que representen els interessos de les classes populars trobarien mes 
obstacles a l'hora de mobilitzar el seu electorat. 

Finalment, hem vist el debat sobre els efectes educatius de la participació. 
Segons els teórics de la democracia participativa no hi ha democracia si a la vegada 
no hi ha participació. La participació política propicia l'autorealització i el desenvo-
lupament de les actituds i qualitats individuáis que el sistema necessita per tal de fun
cionar correctament. Al mateix temps, fa créixer el sentiment de competencia políti-
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ca i la consciéncia de formar part d'una comunitat cooperativa i integrada. Si el vot 
comparteix o no i amb altres formes de participado mes «intensives» aqüestes facul
táis o en quin grau ho fa és discutible, pero el que es ciar, i cal tenir-ho molt en 
compte, és que de moment és la forma d'acció política mes estesa i accessible. 

Estat de la qüestió: l'abstenció autonómica 

Les dades de l'abstenció autonómica a Catalunya han estat prou conegudes i 
prou espectaculars com per haver generat un important debat académic, mediá-
tic i polític. Per a uns es tracta d'un problema fonamental i per altres d'un sínto
ma de normalitat que potser no cal sobredimensionar, pero en alguns moments,1 

el debat ha estat tan intens que fins i tot els mes desinteressats han hagut de posi-
cionar-se. Quines han estat les explicacions mes habituáis de l'abstenció, apare-
gudes en qualsevol d'aquests cercles de debat? 

Potser rexplicació mes tradicional i fins fa uns anys la mes arrelada a nivell 
popular i mediátic era la que atribuía l'abstenció autonómica ais immigrants. 
Aquests, mancats d'integració a Catalunya, no mostrarien cap interés per les ins-
titucions d'autogovern de Catalunya, a les quals considerarien un tema «para los 
catalanes». Les evidencies mes fortes a favor d'aquesta versió es trobarien en la 
distribució territorial de l'abstenció autonómica, que coincideix amb les zones de 
major presencia de població immigrant, mostrant un mapa de l'abstenció que 
identificaría clarament els responsables d'aquest comportament. 

El problema és que les evidencies de les enquestes a favor d'aquesta versió 
son molt menys contundents. És cert que el percentatge d'abstenció és lleugera-
ment superior entre la població immigrant o la que no parla cátala. Pero també 
que aixó mateix passa amb els joves, els no creients, els estudiants o els votants 
socialistes, amb qué qualsevol d'aquestes variables emergeix com a altres possi-
bles explicacions altematives. També la distribució territorial no sois apunta a 
zones d'immigració, sino també a zones de població mes jove, de vot esquerrá i 
amb menys recursos. Pero no es tracta sois de Fexisténcia d'explicacions altema
tives: sois un 4% deis abstencionistes s'apunta a aquesta explicació quan els pre
gunten l'any 1984 pels motius de la seva abstenció. I, finalment, l'objecció potser 
mes clara de totes: com pot ser una qüestió deis immigrants si totes les dades ens 
diuen que mes de la meitat deis abstencionistes ha nascut a Catalunya? Per tant, 
hi ha mes abstenció deis immigrants, pero aquesta no pot ser mai rexplicació de 
l'abstenció en singular i en ella caldria destriar qué hi ha d'element de manca d'in
tegració entre dues cultures i qué deis altres factors relacionats amb la immigra-
ció (menys recursos, mes vot socialista, etc.). 

1. Després de les eleccions de 1988 i 1992, durant la campanya de 1995 o en el debat entorn a 
la construcció d'una alternativa progresista deis darrers anys, per exemple. L'any 1992, l'espai d'infor-
mació postelectoral d'una cadena de televisió el dilluns posterior a Pelecció va estar dedicat monogra-
ficament al tema que mes titulars va provocar en una convocatoria de continuítat: la xifra récord d'abs
tenció. 
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El PSC, en diferents versions, ha estat considerat el focus d'atenció principal 
en el qual ha de recaure qualsevol explicado de l'abstenció autonómica. Per a 
alguns, el PSC no ha tingut un interés real en guanyar aqüestes eleccions i no ha 
fet tots els esforgos necessaris amb aquest objectiu. Una de les possibles concre-
cions d'aquesta debilitat de 1'oferta socialista es trobaria en els candidats presen
táis, que no han estat capados de ser percebuts com a alternatives serioses a Pujol, 
un cop aquest havia ocupat la Presidencia de la Generalitat. Un altre objecte de 
crítica ha estat la manca o la debilitat de la política d'oposició socialista al Govern 
de la Generalitat, que també hauria contribuit a construir la imatge de manca de 
competitivitat i d'alternativa. 

Si totes aqüestes versions suposen una valoració crítica de l'acruació del PSC 
en la política catalana, existeix una versió mes favorable o almenys indiferent: 
aquesta constata que el PSC perd un important volum de votants en les eleccions 
autonómiques, que en una part molt important anirien a ampliar l'abstenció 
autonómica (es parla fins i tot de 700.000 persones), gairebé com a resultat d'una 
maledicció difícil de superar que perjudica el partit. 

Les evidencies que apunten a algún tipus de «factor PSC» semblen prou soli
des com per descartar-Íes plenament. D'altra banda, l'explicació centrada en el 
líder sembla excessivament simplista i la que posa l'émfasi en la manca d'oposició 
resulta difícil de comprovar. En tot cas, les dades d'aquest estudi mostren que si 
l'abstenció autonómica mai ha estat exclusivament relacionada amb el PSC, aquest 
vincle sembla fins i tot estar debilitant-se. Almenys, l'indicador d'importáncia deis 
votants socialistes en legislatives entre l'abstenció autonómica assenyala una clara 
tendencia a davallar, exigint la reflexió sobre explicacions complementáries. 

Una de les explicacions mes acabades és la del desajust entre oferta i deman
da política o si es vol, la de l'espai polític sense representado partidaria. Partint de 
la teoría de la competencia espacial elaborada originalment per Downs (1957), 
Colomer i Padró Solanet (1992) constaten que l'abstenció autonómica és especial-
ment elevada en un deis espais ideológics del mapa polític cátala, el de l'esquerra 
espanyolista. Aquesta situado és coherent amb el fet que els catalans tampoc no 
perceben cap partit clarament identificat amb aquest espai polític, ja que el PSC 
representa una postura moderada en termes de catalanisme-espanyólisme. Així, en 
aquelles eleccions on la dimensió nacional pren mes importancia i els ciutadans 
perceben les diferencies en aqüestes postures com mes crucials es produiria un 
fenomen d'abstenció per alienació: els ciutadans ubicats en aquest espai no voten 
perqué no troben cap partit que els sigui prou proper en termes ideológics.2 

Quin és el problema d'aquesta explicado? El primer és que aquest partit ja 
va existir (PSA, 1980)3 i el seu resultat, no sois no va ser extraordinari, sino que 
no va donar lloc a una participado especialment alta. La segona objecció és que 

2. En la mateixa línia, una carta al director publicada a El País, comencava: «Abstencionista dis
puesta a dejar de serlo, pero aquejada de frigidez ante la cosa patriótica, desea votar a candidato de 
izquierda no nacionalista». 

3. Es pot qüestionar el fet que el Partit Socialista d'Andalusia fos veritablement un partit d'esquer-
res, pero no es pot negar que es presentava com a tal. 
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efectivament l'abstenció autonómica és alta en aquest espai ideológic, pero les 
diferencies no son espectaculars i Ueugerament canviants segons Felecció. De fet, 
en algunes eleccions son els grups d'indistints mes que els espanyolistes els qui 
mes s'abstenen, quan aquesta seria precisament la ubicació del PSC. En tot cas, 
aquest sector d'abstencionistes podría representar part de l'abstenció, pero pro-
bablement mai mes del 20%, peí que no sembla que aquesta explicado resulti 
satisfactoria amb carácter general. 

Finalment, podríem parlar de Fexisténcia d'una explicado nacionalista. 
Segons aquesta, si alguna gent no va a votar en les eleccions autonómiques és 
degut a la manca de poder real del Parlament de Catalunya i, per tant, de la seva 
incapacitat per incidir realment en la vida quotidiana deis ciutadans. La solució 
passaria dones per donar mes poder a les institucions catalanes d'autogovern. El 
cas base, amb mes competéncies de les institucions autonómiques i mes partici
pació electoral, sería un ciar argument favorable. 

El problema está en qué les restants comparacions no resulten tan favorables 
a aquesta explicació. Si és una qüestió de competéncies, per qué van a votar mes 
a Andalusia o per qué hi ha menys abstenció diferencial a Galicia?4 Tampoc no 
queda molt ciar com Higa aquesta explicació amb la distribució territorial i social 
de l'abstenció. Están els immigrants esperant que el Parlament pugui decidir sobre 
els impostos per comencar a votar en les autonómiques? Per qué no son els mes 
nacionalistes els qui es revelen contra aquesta situado amb la seva abstenció? 
Sense negar la relació entre competéncies, relleváncia i participació electoral, que 
sens dubte existeix, aquesta explicació no sembla estar molt present entre les 
motivacions deis abstencionistes ni ser determinant de l'abstenció autonómica. 
Tot i que, tal com la lógica de Fargument apunta, molt probablement Felecció del 
Parlament d'una Catalunya independent registraria taxes de participació electoral 
mes elevades que Factual. 

Una altra versió de Fargument nacionalista posa mes el seu émfasi en la 
manca d'informació adequada. El predomini informatiu deis cañáis de televisió 
d'ámbit estatal, on la informado sobre les eleccions autonómiques presenta una 
presencia mes feble, dona lloc a una situació informativa i a una pressió mobilit-
zadora molt menor. El fet que les eleccions de 1984, amb una TV3 emergent, fos-
sin les mes participatives i que en les convocatóries celebrades sota la nova hege
monía de les televisions d'ámbit estatal creada per la implantado de les televisions 
privades la participació hagi tornat a davallar, dona forca a aquesta argumentado. 
La manca de fonts apropiades no permet confirmar ni descartar plenament aques
ta hipótesi. Com veurem, en aquesta recerca apareixen indias-que aquest és un 
factor probablement tan important com insuficient. Cal destacar, per exemple, que 
Fany 1995 la participació va créixer malgrat que l'audiéncia de les televisions pri
vades —mes que les estatals— es trobava en el seu punt álgid. D'altra banda, 
sembla evident que la significado d'aquesta variable va Uigada a altres factors, 

4. Per no parlar de les altres CCAA espanyoles o de les regions franceses, donat que les compa
racions resulten mes complexes (capítol 2). 
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com la naturalesa específica de cada audiencia (mes immigrant i socialista en el 
cas de les cadenes d'ámbit estatal). 

En definitiva, gairebé totes aqüestes explicacions ens aporten suggeriments 
interessants, pero alhora resulten insuficients i/o poc apropiades per entendre 
l'abstenció autonómica a Catalunya. Els immigrants, els votants socialistes en elec-
cions generáis, els espanyolistes d'esquerres i el públic d'Antena-3 o Tele-5 s'abs-
tenen per sobre de la mitjana i segur que tots ells votarien mes si escollissin el 
Parlament d'un país independent. Pero cap d'aquestes explicacions sembla prou 
satisfactoria per entendre el fenomen, ni sembla senzill adoptar la posició ecléc
tica i considerar que totes elles son importants. Sobretot en un treball que pretén 
oferir guies per a l'acció, caldrá avaluar en quina mesura aquests i altres argu-
ments resulten apropiats i, en cas que pugui realitzar-se alguna síntesi, plantejar 
com interactuen aquest conjunt d'explicacions. 

Estructura i metodología de treball 

Aquesta recerca consta de dues grans parts. Pero aqüestes no es corresponen 
exactament amb el doble objectiu de diagnóstic í propostes que abans presentá-
vem, sino amb un altre gran binomi que configura la decisió electoral: el que for
men els ciutadans i ciutadanes que decídeixen el seu vot per un costat i el con
junt de potenciáis entitats mobilitzadores per l'altre. En el llenguatge que utilitzem 
habitualment per parlar de participado, aqüestes dues parts es correspondrien al 
que coneixem com a participado i mobilització. És a dir, el conjunt de valors i 
circunstancies del votant que estructuren la seva decisió de votar o quedar-se a 
casa i l'actuació de partits, institucions o entitats per tractar que aquesta persona 
vagi a votar (o, excepcionalment, per intentar que es quedi a casa).5 

La primera part —que es la que compren aquest volum— comenca explicant 
quin és el nostre objecte d'estudi i situant-ne l'evolució i dimensió territorial. Qué 
volem dir exactament quan parlem d'abstenció diferencial, quanta n'hi ha i com 
es distribueix en l'espai i el temps. Alhora, es faran algunes consideracions entorn 
ais contextos polítics que estimulen o dificulten el creixement de l'abstenció. El 
segon capítol adopta una perspectiva comparada: s'ha parlat molt d'aquest feno
men a Catalunya com si fos un tret característic del nostre comportament electo
ral, pero de fet hi ha abstenció diferencial a tot arreu, des de Toledo fins a 
Washington o Berlín. Comparant el que passa a Catalunya amb la mateixa situa
do a Europa, Espanya i, mes concretament, en les CCAA que van seguir la via 
autonómica de l'article 151 de la Constitució, tractem de discutir la normalitat de 
l'abstenció diferencial catalana i les seves dimensions. Un cop establert l'objecte 
d'estudi i situat en perspectiva comparada, passem a analitzar-ne els protagonis-

5. Seria el cas de Padministracíó nordamericana fa algunes décades i respecte a determináis grups 
de població, o la postura de determinats partits o entitats (la CNT l'any 1933) que en algunes convo-
catóries electorals han recomanat l'abstenció com la millor opció electoral. 
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tes: qui son les persones que no voten en les eleccions autonómiques catalanes, 
a quins grups socials pertanyen, quins son els seus trets actitudinals básics i com 
han canviat al llarg de l'última década. El capítol següent aborda les explicacions 
de l'abstenció autonómica, d'acord amb els discursos deis propis abstencionistes: 
el grau d'importáncia de les eleccions, les critiques ais partits, la manca de com-
petitivitat, el consens nacionalista o els problemes d'integració cultural son alguns 
deis discursos que emergeixen amb claredat. Finalment, les conclusions de la pri
mera part presenten la nostra interpretado de l'abstenció autonómica i del seu 
creixement respecte d'altres convocatóries a la llum de totes les evidencies pre-
sentades. 

La segona part del treball —que formará part del volum següent d'aquesta 
coHecció— parla deis actors mobilitzadors i el seu rol fonamental per induir la 
participado ciutadana en les eleccions. Donat que aquest tema és molt menys 
conegut i existeixen referéncies escasses en cátala o castellá, dediquem la prime
ra part a revisar les experiéncies comparades sobre el tema: com mobilitzen els 
partits, les institucions o les entitats a altres paisos (i, principalment en el país on 
aquests esforcos están mes documentáis, els EUA) i quin grau d'éxit teñen. A con
tinuado passem a examinar la situació catalana, analitzant la tasca mobilitzadora 
deis mateixos actors, principalment en les eleccions autonómiques. Finalment, 
arribem a presentar l'altre gran objectiu d'aquest treball: un catáieg de propostes 
que es podrien adoptar per tal de fer créixer la participado en aqüestes mateixes 
eleccions, discutint els problemes i la possible efectivitat de cada una de les. pro
postes plantejades. 

El treball combina diferents tipus de dades i d'aproximacions a les mateixes, 
en fundó de les diverses preguntes que abordem. Els dos propers capítols es 
basen sobretot en dades electorals, introduint un enfoc comparat per tal de situar 
la situació catalana i veure fins a quin punt es tracta d'una situació excepcional. 
Per tal de veure qui son els abstencionistes i d'extreure a partir d'aquí algunes 
hipótesis entorn a per qué deixen de votar, hem treballat amb les enquestes pos-
telectorals del CIS. A mes de treballar per primer cop amb una serie de quatre 
enquestes corresponents a les eleccions celebrades entre 1984 i 1995, hem cons-
tru'it una única base de dades integrant les preguntes comunes en totes aqüestes 
enquestes. Aixó ens ha permés analitzar una base de dades amb 11.849 casos, i 
poder treballar amb les interaccions entre variables que generalment no poden 
explorar-se per manca de dades. Podíem trobar forca ben representats a grups 
que generalment poden estudiar-se poc per manca de dades suficients com, per 
exemple, votants del PP en eleccions legislatives. 

Pero potser la principal innovació metodológica del treball rau en la utilitza-
ció de grups de discussió. Els treballs sobre abstenció s'havien basat en gairebé 
totes les altres técniques habituáis: dades ecológiques, enquestes, llistes i entre
vistes en profunditat. L'üs deis grups de discussió no suposa només completar el 
ventall d'opcions disponibles, sino un intent de crear una situació de conversa 
entre persones que comparteixen un patró de comportament del que puguin 
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emergir amb mes nitidesa els seus discursos. Sens dubte la forma com els abs-
tencionistes expliquen la seva abstenció no té perqué ser considerat de forma 
acrítica com l'explicació real del seu comportament, pero alhora ranálisi previ 
sobre dades quantitatives mostrava amb claredat que ens calia saber mes coses 
sobre la seva visió de la política, els polítics i les eleccions, mes enllá i per com
plementar aquella informado que les enquestes ens poden proveir. 



CAPÍTOL 1 

L'ABSTENCIÓ DIFERENCIAL: QUÉ ÉS? QUANTA N'HI HA? 
COM HA EVOLUCIONA!? ON N'HI HA MES? 

L'objectiu del present capítol és descriure els nivells d'abstenció a Catalunya, 
les seves fluctuacions i la seva distribució territorial entre 1977 i 1996. En primer 
lloc, es parla de la participado en funció del tipus d'elecció, tema a partir del qual 
s'introdueix el concepte d'abstenció diferencial. A continuado, s'observa Pevolu-
ció deis diferents tipus d'abstenció i se la compara amb la que es pot registrar a 
nivell estatal. Finalment, son objecte d'análisi les variacions participatives peí terri-
tori cátala i els canvis que han sofert durant el període assenyalat. El contingut del 
capítol és básicament descriptiu, pero hem considerat necessari d'incloure'l per tal 
de fer una primera aproximació al nostre problema, que, al mateix temps, pot 
suggerir alguna pista sobre les seves possibles explicacions. 

1.1. Eleccions de segon ordre 

Dir que el promig d'abstenció en les eleccions celebrades a Catalunya és de 
34,4% ens amaga informado mes que cap altra cosa, donada la gran variado de 
participado que hi ha d'unes convocatóries a altres. Entre les generáis de 1982 i 
les europees de 1989 hi ha gairebé 30 punts de diferencia, xifra que s'apropa 
molt a la mitjana mateixa. Pero dins d'aquesta gran diversitat podem trobar 
importants regularitats al llarg del temps. Així, si comparem les dades d'absten
ció, veurem que, per sobre deis canvis a curt termini, i llevat d'una excepció per-
fectament explicable, es mantenen unes pautes de participado clarament dife-
renciades en funció de Pámbit de la convocatoria. Les eleccions generáis son les 
que registren unes cotes mes baixes d'abstenció, lluny de les municipals, les 
autondmiques i les europees. Aquest fenomen no és exclusiu de Catalunya sino 
que ha estat sobradament constatat a la resta de PEstat espanyol i a la major part 
de les democrácies occidentals. Sistemáticament, les eleccions legislatives asso-
leixen nivells de participado superiors ais de les eleccions de «segon ordre», tal 
com Reif (1985) les ha anomenat. Enfront les eleccions de «primer ordre», desti-
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nades a escollir els representants en el nivell de govern mes important per a un 
país —les eleccions legislatives dins deis sistemes parlamentaris com l'espanyol, 
o les presidencials, en el cas deis sistemes presidencialistes—, es considera que, 
en les eleccions de segon ordre, referides ais «altres» ámbits de govern (munici
pal, autonómic, europeu), és menys el que hi ha en joc i, per tant, porten menys 
electors a les urnes. 

Queda ciar, dones, que les eleccions de primer ordre mobiiitzen mes gent 
que les de segon ordre. Pero el gráfic 1 també ens mostra pautes diferenciades de 
participació entre les mateixes eleccions de segon ordre. De forma persistent al 
liarg del temps, les convocatóries municipals mobiiitzen mes electors que les 
autonómiques, i aqüestes mes que les europees. Només l'any 1987 es trenca 
aquesta tendencia, situant-se les eleccions al Parlament Europeu gairebé al mateix 
nivell que les municipals, i per sobre de les autonómiques. La participació en les 
posteriors convocatóries europees ha demostrat que, en aquella ocasió, l'absten-
ció va ser excepcionalment baixa, grácies al fet que el mateix día es celebraven 
eleccions municipals. Sabem que, en cas que una elecció coincideixi amb una 
altra, les dues es veuran beneficiades quant a participació. Sembla evident, pero, 
que va ser la municipal la que va arrossegar mes gent a les urnes, «inflant» espe-
cialment la xifra de I'elecció europea. 

Gráfic 1 

L'ABSTENCIÓ A CATALUNYA, 1977-1996 (EN % ) 
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En definitiva, també entre les eleccions de segon ordre s'estableix una jerar
quía per part de Pelectorat, pero en aquest cas el criteri d'ordenació no esta tan 
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ciar com quan es fa la distinció entre eleccions de primer ordre i tota la resta. És 
possible que el grau de poder competencial i pressupostari i de relleváncia i visi-
bilitat política tingui, també en aquest cas, un paper important. De fet, els cata-
lans, preguntats sobre el tipus d'elecció que consideren mes important, semblen 
seguir aquest criteri: al voltant d'un 40% acostumen a citar les legislatives, la mei-
tat —un 20%— es decanta per les autonómiques, aproximadament un 10% ho fa 
per les municipals, i només un 6% opinen que les europees son les mes relle-
vants (Molas, 1994; Font, 1991). No obstant aixó, aquesta ordenado és contra
dictoria amb el comportament de Pelectorat, que, segons el que hem vist, dona
ría prioritat a Pámbit local sobre Pautonómic. És ciar que Púnic que ens diuen les 
enquestes és que hi ha mes persones que consideren les autonómiques les elec
cions mes importants que persones per a les quals ho son les municipals, pero 
d'aixó no es pot deduir automáticament que aquesta gradació —autonómiques 
per sobre de municipals— sigui la que la majoria de la gent té en ment, ni que, 
encara que fos així, hagi de traduir-se en un comportament electoral coherent. 
El millor posicionament de les municipals dins la jerarquia participativa podría 
obeir a la incidencia d'un factor addicional, com és el sentiment de proximitat i 
eficacia que els electors teñen de les diferents administracions. Per ais espanyols, 
Pajuntament és la institució mes propera i rellevant en la seva vida quotidiana, la 
mes permeable a les seves demandes, i també la que mes interés els desperta 
(Font i Virós, 1995; Pallares, 1995). Des d'un altre punt de vista, també sembla
ría mes racional que les eleccions locáis captessin mes vots que les altres, donat 
que, per la menor magnitud del districte electoral, el pes relatiu de cada vot és 
llavors mes gran. A PEstat espanyol, des de sempre, les eleccions municipals 
mobilitzen mes electors ais petits municipis que no pas ais grans (Justel, 1995). 
I, si fem una ullada a les dades de participado de Parea metropolitana de 
Barcelona, veurem que les diferencies mes importants entre les eleccions autonó
miques i les municipals s'originen a les poblacions que teñen menys habitants 
(vegeu la taula 1.5). 

La jerarquització participativa en fundó del tipus d'elecció és clara i persis-
tent, pero encara no sabem amb seguretat qué és el que hi ha al darrere d'aquest 
fenomen. Les diferents hipótesis teñen un carácter parcial, i obren nous interro-
gants. Per exemple, per qué no augmenta la participado a les convocatóries 
autonómiques i europees a mesura que les comunitats autónomes i la Unió 
Europea guanyen mes i mes competéncies? Per qué no disminueix a les legislati
ves, si és PEstat central el que les hi transfereix? Per donar resposta satisfactoria a 
aqüestes preguntes cal una explicado multicausal, que tingui també en compte 
aspectes que sovint han estat oblidats, com els esforgos mobilitzadors que realit-
zen els actors polítics en cada convocatoria, o el ressó que en fan els diferents 
mitjans de comunicado. Evidentment, aquesta és una tasca que va molt mes enllá 
de la intenció d'aquest capítol. 
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1.2. Evolucló de l'abstenció 

Un promig del 26,1% deis catalans amb dret de vot no participa a les elec
cions legislatives, xifra que es troba mig punt per sobre de la mitjana estatal. Pero 
aixó no sempre ha estat així. En les eleccions de 1977, 1979 i 1982 —el que s'ha 
anomenat -etapa de la transido» (Astorkia, 1995)—, l'abstenció és lleugerament 
mes baixa que el total nacional. A partir de 1986 la situado canvia, i els nivells 
d'abstencionisme es mouen sempre per sota de la mitjana estatal. No obstant aixó, 
malgrat aquesta relativa pero ferma desmobilització respecte del total espanyol, 
l'abstenció a Catalunya ha fluctuat de forma paral-lela a com ho ha fet a tot l'Estat. 
Precisament, un deis fets que mes ha cridat l'atenció deis experts és l'altíssim grau 
de variado de la participado en eleccions de primer ordre a Espanya, inusual en 
la majoria de democracies (Montero, 1990). Aquest fenomen té lloc també a 
Catalunya, pero de forma encara mes pronunciada. En un primer moment, la ines-
tabilitat participativa es podia haver atribuft a la celebrado d'eleccions critiques, en 
circumstáncies excepcionals que afavoririen la mobilització deis ciutadans. És el 
cas de 1977, l'any de les eleccions constituents, i de 1982, quan el sistema 
democrátic se sentia amena^at i necessitat d'un canvi. Aqüestes dues convocató-
ries van assolir les que, fins al moment, son les mes altes quotes de participado 
electoral conegudes a nivell de Catalunya i de tot l'Estat. Mes endavant, a les elec
cions de 1986 i 1989, l'abstenció sembla normalitzar-se uns deu punts per sobre, 
en percentatges propers al de 1979, i fins i tot, en el cas cátala, superant —el 
1989— la xifra d'aquell any, que encara avui es manté com el máxim d'abstenció 
a Espanya en eleccions legislatives. A partir de 1986, l'electorat cátala es mostrará 
menys participatiu que respanyol. Les eleccions de 1993 i 1996 tornen a introduir 
importants variacions en els nivells d'abstenció, que semblaven estabilitzats una 
mica mes enllá del 30%. No son eleccions de trámit o de continuitat, pero tampoc 
no es tracta d'eleccions critiques, en el sentit mes greu del terme, la qual cosa fa 
sospitar que la forta variabilitat de l'abstenció és un tret distintiu del comportament 
electoral espanyol —i cátala— i no una particularitat de cert moment historie. 

En resum, l'abstenció catalana en eleccions generáis ha fluctuat de forma 
important, en paral leí al total estatal, i dins d'una franja d'uns 13 punts percen-
tuals. A mitjans deis anys vuitanta, s'ha passat d'una situado en qué Catalunya 
participava per sobre de la mitjana a una altra en qué succeeix tot el contrari. Per 
sobre d'aquest canvi, pero, s'observa una certa tendencia que fa que els nivells 
d'abstenció s'apropin mes al total espanyol com mes participativa és la convo
catoria. Si aquesta pauta es confirmes, podríem afirmar que hi ha hagut una des
mobilització de l'electorat cátala durant el període 1977-1996, sempre en relació 
amb la xifra total espanyola, donat que la caiguda de l'abstenció en les dues 
darreres convocatóries no han aconseguit reduir aquesta diferencia fins ais nivells 
de la transido. 
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Taula 1.1 

ABSTENCIÓ A CATALUNYA I A ESPANYA 

Catalunya Espanya Diferencia* 

Legislatives 
1977 
1979 
1982 
1986 
1989 
1993 
1996 

Autonómiques 
1980 
1984 
1988 
1992 
1995 

Municipals 
1979 
1983 
1987 
1991 
1995 

Europees 
1987 
1989 
1994 

20,7 
31,5 
19,3 
30,8 
32,9 
24,1 
23,5 

38,6 
35,7 
40,7 
45,1 
36,4 

39,1 
32,1 
31,5* 
42,2 
35,2 

32,1 
48,5 
48,1 

* * 

* * 

21,4 
31,9 
20,1 
29,6 
30,3 
22,7 
22,6 

37,4 
32,3 
30,8 
37,3 
30,1 

31,1** 
45,4 
40,4 

-0,7 
-0,4 
-0,8 

1,2 
2,6 
1,4 
0,9 

1,7 
-0,2 
0,7 
4,9 
5,1 

1,0 
3,1 
7,7 

* Diferencia de les xifres de Catalunya respecte de l'estatal, de manera que signe menys (-) indi
ca un nivell d'abstenció menor en el cas cátala. 

Convocatóries simultanies. * * 

Com les legislatives, les eleccions municipals se celebren a Catalunya al 
mateix temps que a la resta de PEstat espanyol. Pero coincideixen amb les elec
cions autonómiques, cosa que sí succeeix —des del 1983— a 13 de les 17 comu-
nitats autónomes. Aquest fet ens ajuda a explicar per qué l'abstenció mitjana a 
Catalunya (33 %) es troba 3 punts i mig per sobre de l'espanyola, si bé és cert que 
l'electorat cátala ja es va mostrar menys participatiu el 1979, única convocatoria 
en qué aixó no va passar. En tot cas, i amb Pexcepció de 1983, la participado en 
les eleccions locáis ha estat sempre inferior a la mitjana, i, tot i seguir el sentit de 
les importants variacions a nivell estatal, amb el temps la diferencia s'ha eixem-
plat fins arribar ais 5 punts, fenomen que sembla contradir l'aparent procés d'ho-
mogeneització de les xifres d'abstenció dins del territori espanyol (Justel, 1995). 
El cas de les eleccions al Parlament Europeu és molt similar. En aquest ámbit, la 
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desmobilització relativa s'ha accentuat en cada convocatoria, fins al punt que la 
caiguda de l'abstenció registrada l'any 1995 gairebé no s'ha notat a Catalunya, on 
aquesta sembla fixada molt a prop del 50 %. 

El nivell mig d'abstenció a Catalunya en eleccions autonómiques és del 
39,3%, és a dir, superior al de les legislatives en 13 punts, en 3 al de les munici
pals, i inferior en 4 a la mitjana de les eleccions europees —en 9, si no comptem 
la peculiar convocatoria de 1987—. En aquest cas, la comparació amb dades 
espanyoles és mes controvertí que quan es tracta d'eleccions generáis. Catalunya 
és una de les quatre comunitats autónomes que teñen un calendan electoral propi 
peí que fa ais seus respectius parlaments. Les 13 comunitats restants celebren les 
seves eleccions autonómiques conjuntament, i sempre de forma simultánia a les 
eleccions municipals, que teñen lloc a tot l'Estat. Tots aquests elements fan de les 
eleccions al Parlament de Catalunya un cas especial. És per aixó que hem decidit 
dedicar un capítol a establir els criteris de comparació amb altres convocatóries 
regionals, tant de la resta de l'Estat com d'altres paisos. 

Les eleccions autonómiques han estat també les menys variables en el temps, 
la qual cosa apuntaría cap a l'existéncia d'una mes gran abstenció estructural, 
insensible ais canvis de conjuntura. Pero aixó no vol dir que les fluctuacions hagin 
estat petites. Nou punts i mig separen l'abstenció máxima, assolida l'any 1992, de 
la mínima, la de 1984. Les eleccions al Parlament es van inaugurar, l'any 1980, 
amb una baixa participado, molt per sota de l'assolida en les legislatives de 1979, 
pero equiparable a la de les municipals del mateix any. En aquell moment es va 
voler explicar Tescassa mobilització per l'acumulació de convocatóries en un breu 
període de temps (ESE, 1981). Tot i que no s'ha d'oblidar aquest fet, la posterior 
evolució de la participado ha demostrat que aquella xifra no era tan redui'da, sino 
que fins i tot és lleugerament superior a la mitjana actual. El 1984, la lleu reduc-
ció de l'abstenció coincideix amb un fort creixement del vot a CiU, que, per pri
mera vegada, aconseguiex la majoria absoluta a la cambra catalana. L'electorat es 
desmobilitza de forma creixent en les dues següents convocatóries, que teñen lloc 
en un ambient de continui'tat, amb CiU en una posició hegemónica incontestable. 
Així, l'any 1992, l'abstenció s'apropa perillosament al nivell de les eleccions al 
Parlament Europeu, superant de bon tros la barrera simbólica del 40%, la qual 
cosa fa parlar de mes de dos milions d'abstencionistes (Pallares i Font, 1995). La 
participado ha tornat a les cotes de principis deis vuitanta en la darrera elecció, 
el 1995, potser aprofitant el nou clima polític, mes competitiu, i coincidint amb la 
important ascensió del Partit Popular. 

Hem vist que els diferents tipus d'eleccions assoleixen nivells de participado 
diferenciats i que segueixen camins desiguals. A Catalunya, les eleccions legisla
tives son les mes participatives, seguides, de lluny, de les municipals, les autonó
miques i les europees, per aquest ordre. La diferencia entre les abstencions d'un 
tipus d'elecció i d'un altre és el que s'anomena abstenció diferencial(Riba, 1995). 
Per exemple, els promitjos d'abstenció de les convocatóries legislatives i autonó
miques a Catalunya entre 1980 i 1996 son, respectivament, 26,1 i 39,3%. Així, 
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l'abstenció diferencial de les eleccions autonómiques respecte de les legislatives 
és de [39,3-26,1] 13,2 punts percentuals. Es pot calcular l'abstenció diferencial d'un 
parell qualsevol d'eleccions d'ámbit diferent, sempre que hagin tingut lloc en 
moments propers. Aixó ha de permetre arribar a quelcom mes específic de l'abs
tenció en un tipus d'elecció, alió que la diferencia de la d'altres ámbits. En defi
nitiva, l'análisi de Fabstenció diferencial, de la seva evolució i la seva distribució 
territorial, ens ajudará a explorar les causes del fenomen que aquí ens ocupa, la 
naturalesa de Fabstencionisme a les eleccions autonómiques. 

Malgrat que Fevolució participativa en eleccions legislatives i en eleccions 
autonómiques no es pot considerar totalment independent, el que sí podem 
deduir del que hem vist fins ara és que les fluctuacions no segueixen un mateix 
patró. Per aquesta rao, Fabstenció diferencial de les autonómiques respecte de les 
legislatives no ha estat constant al llarg del període 1980-1996. La seva evolució 
concreta dependrá del fet de prendre, com a referencia, Felecció legislativa imme-
diatament anterior o posterior a Fautonómica. En tot cas, pero, la diferencia no ha 
estat mai favorable a la convocatoria autonómica; ben al contrari, aquesta ha pre-
sentat sempre nivells d'abstenció clarament superiors —entre 5 i 21 punts per 
sobre— ais de les eleccions generáis (taula 1.2). El promig fixat al voltant del 13 % 
(que suposa entre 500.000 i 600.000 electors) és, segurament, un bon indicador 
de la magnitud del fenomen. 

Taula 1.2 

ABSTENCIÓ DIFERENCIAL A CATALUNYA 

Convocatoria Convocatoria legislativa de referencia 
autonómica anterior posterior 

1980 7,1 19,3 
1984 16,4 4,9 
1988 9,9 7,8 
1992 12,2 21,0 
1995 12,3 12,9 

1.3- Factors contextuáis de Fabstenció 

Una rápida ullada ais nivells agregáis d'abstenció i la seva evolució i el feno
men ja se'ns presenta arnb tota la seva complexitat. En només unes línies, ja han 
aparegut un munt de factors que semblen ser dignes de consideració a l'hora d'ex-
plicar el perqué de les fluctuacions de l'abstenció a Catalunya. A continuado es 
tractará de posar-los tots junts i veure com funcionen. Així farem una primera 
aproximado a Fexplicació multicausal de l'abstenció, alhora que ordenem algu-
nes de les idees que s'han apuntat fins aquí. 



3 2 L'ABSTENCIÓ EN LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

Per tal d'assolir aquest objectiu realitzem una análisi de regressió. La variable 
depenent és el percentatge d'abstenció de les diferents eleccions que s'han con-
vocat a Catalunya des de 1977, generáis, autonómiques, municipals i europees. Es 
tracta, fonamentalment, de mesurar-ne l'impacte deis múltiples elements que 
entren en joc. També interessa conéixer l'influx deis factors específics de les con-
vocatóries autonómiques un cop controlats els efectes d'altres variables. Així, 
dones, s'han inclós com a variables independents els factors «segon ordre» (varia
ble dicotómica que indica quan una elecció entra dins d'aquesta categoría, ja defi
nida), «simultaneítat» (quan uns comicis se celebren juntament amb uns altres de 
diferent ámbit), «excepcionalitat» (les eleccions legislatives de 1977 i 1982, envol-
tades de circumstáncies excepcionals) i «competitivitat». El darrer factor, del que 
encara no hem parlat, tracta de copsar les variacions de participado com a con-
seqüéncia del grau de competencia partidista al voltant d'unes eleccions. En la 
literatura comparada trobem abundants exemples deis efectes positius d'aquest 
factor sobre el nivell de participado electoral. La justificado de la relació es fona-
menta en dues proposicions, básicament. Com mes incert és el resultat, d'una 
banda, els partits realitzen estorbos mobilitzadors mes intensos, donat que la pro-
babilitat que aquests provoquin efectes positius son mes grans; de l'altra, l'elec-
torat es troba mes incentivat a anar a votar, des del moment que la incidencia 
potencial del seu vot és també mes gran. Si la lógica de la relació és forga clara, 
no ho és tant la manera d'operacionalitzar el fenomen de la competitivitat en sis
temes multipartidistes com el nostre, i quan es barregen alhora eleccions generáis 
i eleccions de segon ordre. De totes les alternatives possibles, aquí hem escollit 
com a indicador del grau de competitivitat d'una elecció la diferencia percentual 
entre els resultats del primer i segon partits en aquella mateixa elecció.1 Quan es 
tracta d'eleccions que teñen lloc al mateix temps a tot l'Estat, és a dir, a les gene
ráis, les locáis i les europees, la competitivitat s'ha calculat a partir deis resultats 
deis dos primers partits a nivell estatal. Entra dins de la mateixa definido del con-
cepte «segon ordre» que aqüestes eleccions se celebren en clau nacional mes que 
deis seus respectius ámbits. Només en el cas de les autonómiques s'han pres com 
a referencia els resultats a Catalunya. 

Finalment, s'han inclós dues variables que identifiquen les eleccions autonó
miques i les europees. Les municipals no teñen el seu equivalent perqué es con
sidera que la variable «segon ordre» incorpora tots els seus efectes desmobilitza-

1. S'han proposat molt diverses formes de fer operatiu el fenomen de la competitivitat. Com a 
punt de referencia, a mes deis resultats de la mateixa elecció, també es podrien prendre els resultats 
de l'elecció anterior (expectativa de competitivitat) o be els resultats que pronostiquen les enquestes 
preelectorals. En comptes de fer dependre l'ámbit de competencia del fet que les eleccions se cele-
brin alhora o no a tot l'Estat, també ens podríem haver limitat al que succeeix a Catalunya per a tots 
els casos. D'altra banda, cal remarcar que la definido de la competitivitat com la diferencia entre els 
dos primers partits és una práctica heretada de l'analisi deis sistemes bipartidistes, i que el seu ús per 
a sistemes multipartidistes ha estat qüestionat per alguns autors (Powell, 1982; Dittrich i Johansen, 
1983). És possible que, especialment en aquests casos, una visió de la competitivitat en tant que reflex 
del panorama de l'oferta partidista funcioni millor (Blais i Carty, 1990; Crepaz, 1990). Així, la frag
mentado del sistema de partits, per exemple, seria un indicador potencialment mes efectiu. 
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dors. Autonómiques i europees, en canvi, van mes enllá del límit establert per 
l'abstenció local, i és per aixó que és necessari destacar-Íes. Els seus quocients 
recolliran, dones, la quantitat d'abstenció que es pot atribuir ais factors que els hi 
son específics. 

Taula 1.3 

ANÁLISI DE REGRESSIÓ DELS EFECTES DE DIFERENTS FACTORS 
SOBRE EL NIVELL D'ABSTENCIÓ ELECTORAL A CATALUNYA 

B beta (D 

Segon ordre 
Simultaneitat 
(Manca de) competitivitat 
Convocatoria excepcional 
Eleccions autonómiques 
Eleccions europees 
(Constant) 
R2 - 0,837 

9,207 
10,956 
0,170 

-9,362 
0,516 
7,728 

27,090 

0,541 
-0,405 
0,131 

-0,346 
0,028 
0,340 

(3,457)** 
(-3,216)** 

(1,066) 
(-2,689)* 

(0,188) 
(2,551)* 

(11,942)** 
N = 20 

* Significatiu al nivell 0,05. 
** Significatiu al nivell 0,01. 

Els resultats del model de regressió (taula 1.3) no s'han de llegir com a expli
cado dels nivells d'abstenció a Catalunya sino, mes aviat, com a indicadors de la 
importancia relativa de cadascun dels factors incorporáis. Tampoc no s'ha de fer 
gaire cas de la seva precisió, ni dels seus graus de significado, en part perqué el 
nombre de casos és considerablement petit. Els quocients B es poden llegir com 
l'increment que pateix l'abstenció en augmentar la variable independent en un 
punt. Així, per exemple, les eleccions de segon ordre suposen per si mateixes uns 
9 punts addicionals d'abstenció, mentre que les convocatóries excepcionals en 
restañen una quantitat similar. Tots els quocients teñen el signe previst. Segon 
ordre, manca de competitivitat i el fet de ser eleccions autonómiques o europees 
teñen efectes positius sobre l'abstenció (la fan créixer), al contrari del que succe-
eix quan les eleccions coincideixen amb unes altres o están envoltades de cir
cunstancies que les fan extraordináries. Tot plegat s'ha de calcular a partir d'un 
nivell «normal» d'abstenció que se situaría al voltant del 27 %, molt a prop del pro-
mig real en eleccions generáis (26,1 %). És important veure que els efectes de les 
eleccions autonómiques per si mateixes son, un cop controláis els altres factors, 
considerablement petits, i clarament inferiors ais que es poden atribuir al factor 
de segon ordre, o a unes eleccions europees. Els quocients beta indiquen (amb 
un valor que es mou entre 0 i 1) la magnitud dels efectes de cada variable inde
pendent sobre la depenent, eliminant els problemes derivats de les diferencies 
d'escala, i compleixen millor Fobjectiu de mesurar el pes relatiu de cada factor en 
relació amb l'abstenció. Segons aquest criteri, dones, el carácter autonómic de la 
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convocatoria se situaría al final de tot del ránquing d'importáncia, mentre que el 
de segon ordre ocuparía el primer lloc. A aquest darrer factor s'ha de atribuir la 
major part de l'abstenció diferencial. La manca de competitivitat només n'hauria 
estat responsable d'una petita part i, per tant, no s'hauria d'esperar gran cosa d'un 
eventual increment de la competencia entre partits. La possibilitat de fer coincidir 
les eleccions és l'únic factor susceptible d'ésser controlat, i els seus efectes sobre 
l'abstenció, segons els resultats obtinguts, son molt importants. És, en definitiva, 
la principal 1Ü£Ó que cal reteñir amb vista a un programa d'acció mobilitzadora. 

1.4. Distribució territorial 

A continuado, s'analitzará l'abstenció diferencial des del punt de vista de la 
seva distribució dins del territori cátala, així com l'evolució d'aquesta al llarg del 
temps. Províncies i comarques serán ara la nostra unitat d'análisi. Es pot discutir 
la conveniencia d'utilitzar la provincia com a mesura de distribució territorial; és 
d'esperar que la diversitat sigui petita en aquest nivell. Pero resulta que, tant en 
eleccions autonómiques com en eleccions legislatives, la provincia és la circums-
cripció electoral, i sabem que la seva magnitud —és a dir, el nombre de parla-
mentaris que allá s'han d'escollir— pot condicionar el comportament deis electors 
en el sentit del seu vot o a l'hora de decidir si van a votar o es queden a casa 
(Gunther, 1989). La provincia esdevé, així, una variable independent digna de ser 
considerada. L'análisi comarcal, en tot cas, ens ha de permetre apurar molt mes 
el dibuix del mapa de l'abstenció diferencial. 

Inicialment, la distribució territorial de la participado en eleccions legislatives 
i autonómiques era for^a similar. En els dos casos, Lleida i Tarragona apareixien 
com les circumscripcions mes abstencionistes. La franja mes occidental del 
Principat, des de l'Ebre fins a les comarques del Pirineu de Lleida, es perfilava 
com la zona amb mes problemes de mobilització. Posteriorment, pero, el mapa 
de la participado en eleccions autonómiques evoluciona de forma diferent, de tal 
manera que Barcelona passa a ocupar el lloc de Lleida al capdavant de l'absten
ció, seguida, a certa distancia, per Tarragona. Així queda configurat Tactual 
dibuix, amb Lleida i Tarragona com a províncies mes abstencionistes a les elec
cions generáis, i Barcelona i Tarragona ocupant aquesta posició a les autonómi
ques. En l'ámbit de les convocatóries autonómiques, es pot parlar, dones, d'una 
desmobilització de Barcelona, acompanyada de la rápida mobilització de Lleida, 
a príncipis deis vuitanta, i la mes gradual de Tarragona, que sembla deixar 
Barcelona com a única circumscripció que s'absté per sobre de la mitjana. Girona 
és la mes participativa de forma gairebé invariable, i només en alguna ocasió, i 
en eleccions legislatives, ha perdut aquest estatus en favor de Barcelona. Tot ple-
gat fa de Barcelona i Tarragona els principáis focus d'abstenció diferencial. 

A nivell comarcal, es confirmen els trets esencials d'aquesta análisi pero s'in-
trodueixen importants matissos (vegeu els mapes 1 i 2). Efectivament, el mapa 
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Mapa 1 

ABSTENCIÓ (EN %) A LES ELECCIONS GENERALS, 1977-1996 
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Mapa 2 

ABSTENCIÓ (EN %) A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA, 1 9 8 0 - 1 9 9 5 
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participatiu de les eleccions autonomiques de 1980 és el que mes s'apropa a la 
pauta marcada en les legislatives, pero també és cert que ja en aquell moment es 
perfilen algunes diferencies que caldria destacar. En concret, a mes de Tarea crí
tica quant a la participado electoral —a grans trets, les zones mes agráries i elec-
toralment conservadores del territori cátala, especialment les comarques del 
Pirineu de Lleida— apareix un nou focus d'abstenció a la ciutat de Barcelona i el 
seu entorn. Progressivament, aquesta zona anirá creixent cap al sud, fins arribar 
a Tarea de Tarragona, on té lloc una situado similar. Es tracta, dones, d'una abs-
tenció d'ámbit mes específicament «autonómic» —no legislatiu—, que seria mes 
urbana i desenvolupada, i menys conservadora. 

D'altra banda, cal remarcar que la participado en eleccions autonomiques és 
territorialment molt mes diversa que en eleccions legislatives. En aqüestes, tot i 
les fortes fluctuacions, les diferencies d'unes comarques a altres s'ha vist reduída 
gradualment i sense interrupcions des del 1982, en paral-lel al procés d'homoge-
neització que es produeix a nivell estatal. En eleccions autonomiques, en canvi, 
no es pot parlar encara d'un fenomen equivalent, donat que la variació interco
marcal deis nivells de participado no ha disminuit de forma clara i significativa 
des de 1980, de manera que encara es manté en nivells comparativament elevats. 
I, així com, en eleccions legislatives, els creixements i caigudes de l'abstenció son 
bastant uniformes per tot el territori, en eleccions autonomiques es poden identi
ficar zones que, en un mateix moment, segueixen camins divergents. Peí que fa 
a aquesta qüestió, hi ha dues regions que destaquen especialment. Una, la corres-
ponent, a grans trets, a Tarea metropolitana de Barcelona (Baix Llobregat, 
Maresme, Valles Occidental i Oriental, i també el Garraf), experimenta un aug-
ment de l'abstenció en les eleccions de 1984, quan la tendencia general és de crei-
xement significatiu de la participado —de fet, és Tany en qué s'aconsegueix el 
máxim historie de mobilització en eleccions autonomiques— i, en general, mos-
tra certa propensió a desmobilitzar-se amb mes intensitat que la majoria de comar
ques quan cau la participado a nivell global. Junt amb Tarragona i el seu entorn 
(Baix Camp, especialment), és la zona que s'absté en les autonomiques per sobre 
de la mitjana, i també la que, de forma persistent, assoleix els máxims d'absten
ció diferencial. 

L'altra regió de comportament diferenciat, la tradicional franja abstencionista 
de Tinterior de Catalunya, registra certa mobilització electoral ja Tany 1992, quan 
la pauta general és precisament la contraria, de disminució de la participado, i 
normalment es desmobilitza menys que la resta del territori cátala. Aquí, la parti
cipado es mou en uns nivells baixos en tots els ámbits, pero especialment en 
eleccions legislatives, on aqüestes comarques registren els mínims. En eleccions 
autonomiques, malgrat que l'abstenció és comparativament alta en un principi, es 
va reduint progressivament des de 1984. Així, dones, l'abstenció diferencial no és 
un problema tan greu com a altres parts del territori. 

En definitiva, tenim dos escenaris ben diferents peí que fa a l'abstenció. 
D'una banda, hi ha una zona tradicionaiment poc participativa, pero que en les 
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eleccions autonómiques ha viscut un procés de mobilització important. Per l'altra, 
hi ha les árees metropolitanes de Barcelona i Tarragona, on algunes comarques 
s'abstenen en eleccions generáis per sota de la mitjana, pero que teñen una abs-
tenció elevada i creixent en eleccions autonómiques. És aquí on el problema de 
l'abstenció diferencial es manifesta de manera mes accentuada. Aquests dos pro-
cessos contraris en el nivell electoral autonómic han anat dibuixant un mapa par-
ticipatiu ben diferent deis comicis d'ámbit legislatiu. Aixó ho podem confirmar 
comparant l'evolució deis coeficients de correlació deis percentatges comarcáis 
d'abstenció en eleccions autonómiques amb els corresponents de les convocató-
ries legislatives immediatament anterior i posterior (taula 1.4). Gradualment, els 
coeficients s'allunyen d'l —que indicaría una relació perfecta entre els dos 
mapes— i s'apropen a 0 —que indicaría l'abséncia de relació entre un i altre—. 
Si comparem els resultats d'aquest quadre amb els de la taula 1.2, referents al 
volum d'abstenció diferencial, veiem que es corresponen forga, de forma que 
l'abstenció diferencial creix a mesura que la similitud de les distribucions territo-
rials de la participado en un ámbit i en i'altre es fa mes petita. És a dir, hi ha la 
tendencia que, com menys s'assembla el dibuix de l'abstenció a les eleccions 
autonómiques al de les legislatives, mes creix la diferencia entre els seus respec
táis nivells globals. De fet, és lógic que sigui així. Si una comarca assoleix un 
récord de participado en un ámbit pero en I'altre és una de les cueres, la seva 
abstenció diferencial será mes gran que quan hi hagi coincidencia entre els dos 
ranquings —legislatiu i autonómic—. 

Taula 1.4. 

CORRELACIÓ ENTRE PERCENTATGES D'ABSTENCIÓ COMARCAL 
EN ELECCIONS AUTONÓMIQUES I LEGISLATIVES * 

Convocatoria Convocatoria legislativa de referencia 
autonómica anterior posterior 

1980 0,78 0,66 
1984 0,28 0,69 
1988 0,57 0,53 
1992 0,23 0,22 
1995 0,36 0,67 

• Coeficients de correlació simple entre els percentatges de les eleccions autonómiques i les legis
latives anteriors i posteriors corresponents. 

Des d'aquest punt de vista, es pot dir que l'abstenció diferencial, a nivell glo
bal, ha augmentat amb el temps. Les dades semblen apuntar, pero, que última-
ment els mapes han tornat a apropar-se. De Panálisi territorial de les dues darreres 
convocatóries es fa palés que les eleccions legislatives del 1996 han vist com les 
comarques de les árees metropolitanes de Barcelona i Tarragona i, al llarg de la 
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costa, entre una i altra, passaven al grup d'abstenció mitjana-alta, és a dir, mes a 
prop de la seva pauta en eleccions les autonomiques. Un fenomen equivalent 
pero de sentit invers s'observa a les comarques de l'interior de Tarragona i sud de 
Lleida, que es mobilitzen apropant-se a la posició que ocupen en eleccions 
autonomiques. En resum, la distribució territorial de la participado en eleccions 
autonomiques sembla haver-se contagiat, contra el procés que semblava imposar
se, a les eleccions generáis de 1996, malgrat que aixó, cal dir-ho, no ha anat seguit 
d'una reducció del volum d'abstencionisme diferencial. 

1.5. L'abstenció metropolitana2 

En Papartat anterior hem vist que els nivells mes alts d'abstenció diferencial 
son els registrats ais cinturons industriáis de Barcelona i Tarragona, el que s'ha 
anomenat «Catalunya novíssima» (ESE, 1981). Per tal d'aprofundir mes en el feno
men, a continuació estudiarem la participado des de la perspectiva deis munici-
pis que formen part de la primera d'aquestes grans árees metropolitanes. 

Si prenem Tarea metropolitana de Barcelona com un tot i la comparem amb 
el conjunt de Catalunya, s'observa que no és una zona especialment abstencio
nista en les eleccions legislatives, pero que participa per sota de la mitjana en les 
eleccions autonomiques i en les municipals. Respecte de les primeres, es poden 
establir dos períodes: un primer, fins al 1989, en qué Tarea metropolitana s'absté 
mes que Catalunya, excepte Tany de máxima mobilització, el 1982, en qué ho fa 
al mateix nivell; i un de posterior, que comenca a fináis deis vuitanta, en qué pas-
saria tot el contrari. En eleccions autonomiques i locáis, en canvi, l'abstenció s'ha 
mantingut, de ben principi, invariablement superior, i també molt mes variable, 
de forma que les pujades i baixades de participado les ha patit amb mes intensi-
tat. El resultat evident d'aquest perfil és una abstenció diferencial molt alta, en tot 
moment equiparable ais máxims comarcáis (taula 1.5). 

Pero Tarea metropolitana de Barcelona no és un tot coherent sino que hi tro-
bem municipis amb característiques ben diverses, i per tant és lógic que doni Uoc 
a pautes participatives diferents. Un cas prou significatiu és el de Barcelona ciutat. 
Si comparem la seva evolució amb la del seu entom metropolita, podrem veure que 
han seguit camins diferents: al llarg deis anys vuitanta, Barcelona experimenta una 
mobilització relativa que afecta tots els ámbits electorals. Fins al 1982, la capital era 
menys participativa que Tarea mentropolitana, pero els papers s'intercanvien a par
tir de llavors. El procés és rápid i ciar en eleccions autonomiques i municipals, i una 
mica mes llarg i incert en les legislatives —no és fins al 1989 que es consolida la 
mobilització de la ciutat en aquest nivell—. La mobilització ha estat molt diferent 
segons els districtes. Des del 1982 —el 1984, en el cas de les eleccions autonómi-

2. Ignorem aquí Pexpansió que ha sofert l'AMB al llarg deis anys: ens referim només ais munici
pis que formaven part de la regió originaria. 
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ques— les taxes d'abstenció d'alguns districtes —especialment Sarriá-Sant Gervasi, 
pero també les Corts i rEixample— son equiparables ais mínims que es registren 
ais municipis de l'área metropolitana. Per contra, la desmobilització de Ciutat Vella 
es manté al Uarg de tot el període, amb una de les participacions mes baixes de tota 
la zona. En tot cas, Barcelona passa en pocs anys de la zona alta de l'abstenció dife
rencial a la baixa, i assoleix taxes mes moderades que les de l'área metropolitana. 

Taula 1.5 

ABSTENCIÓ MITJANA SEGONS EL Tipus D'ELECCIONS, AMB, 1977-1996 

tegislatives Autonómiques Municipals Europees Diferencial* 

Badalona 
Barcelona 
Castelldefels 
Cerdanyola 
Cornelia 
Esplugues 
Gavá 
L'Hospitalet 
Molins de Rei 
Monteada i Reixac 
Montgat 
Pallejá 
El Papiol 
Prat de Llobregat 
Ripollet 
St. Adriá de Besos 
Sant Boi 
St. Clement Llobregat 
Sant Cugat del Valles 
St. Feliu de Llobregat 
St. Joan Despí 
St. Just Desvena 
St. Vicenc; deis Horts 
Sta. Coloma de Cervelló 

26,9 
27,0 
28,7 
26,1 
24,0 
23,9 
24,8 
25,5 
23,6 
25,6 
25,6 
23,5 
22,2 
26,2 
25,9 
30,0 
27,2 
24,4 
29,0 
23,5 
21,3 
24,7 
24,6 
22,2 

Sta. Coloma de Gramenet 27,6 
Tiana 
Viladecans 

20,5 
26,6 

46,2 
39,2 
46,8 
45,8 
43,6 
42,8 
43,7 
44,7 
34,4 
43,4 
40,9 
38,0 
34,8 
46,8 
46,2 
49,8 
45,8 
32,9 
38,4 
41,9 
37,9 
36,0 
42,2 
32,0 
49,7 
29,9 
47,4 

42,9 
39,3 
39,8 
41,0 
36,3 
37,4 
38,0 
41,2 
32,9 
36,5 
36,4 
29,6 
25,7 
39,7 
39,2 
44,3 
39,0 
22,5 
37,9 
34,6 
31,7 
34,9 
36,3 
29,9 
39,0 
30,1 
41,2 

48,1 
41,2 
47,0 
45,8 
42,0 
43,0 
43,4 
44,0 
39,3 
42,6 
43,5 
41,2 
38,8 
46,0 
44,9 
50,0 
45,5 
41,5 
41,2 
40,4 
38,0 
42,4 
43,4 
41,8 
46,0 
38,1 
47,2 

17,7 
13,5 
18,0 
18,6 
18,7 
18,0 
17,2 
18,8 
9,8 

16,6 
14,4 
13,0 
10,8 
19,2 
19,8 
18,3 
18,4 
7,5 

13,0 
16,9 
15,9 
9,8 

16,3 
7,7 

21,6 
9,0 

19,2 

Total AMB 26,7 41,6 39,6 42,7 15,5 
Total Catalunya 26,1 39,3 36,0 42,9 13,2 

* Promig de les'diferéncies del nivell d'abstenció de les eleccions autonómiques respecte del de 
les legislatives posteriors (n=5). 

Qué és el que diferencia la capital del seu entorn metropolita? Básicament, 
que té un fort component de classe mitjana, d'origen mes aviat cátala, i una pobla
do mes envellida. Per contra, Pelectorat de l'área metropolitana és mes jove, d'o-
rigen immigrant i amb una major presencia de la classe treballadora. En general, 
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les poblacions mes benestants han tingut una participado relativa mes alta, la qual 
cosa s'ha traduit, normaiment, en una abstenció diferencial menys elevada. Així, 
entre els municipis que menys pateixen aquest fenomen trobem Sant Cugat, 
Molins de Rei, el Papiol, Sant Clement de Llobregat, Sant Just Desvern, Santa 
Coloma de Cervelló i Tiana. L'abstenció es dispara, en canvi, en municipis que 
presenten un perfil oposat, com Santa Coloma de Gramenet, Cerdanyola, Ripollet, 
l'Hospitalet, Sant Feliu de Llobregat i Viladecans. 

En quin grau les característiques sociodemográfiques deis municipis ens expli
quen la seva abstenció diferencial? Probablement, menys del que podría semblar. 
Si es considera que la participado de menys —o abstenció diferencial— que s'as-
soleix en les eleccions municipals respecte de les legislatives és un indicador del 
volum deis efectes de «segon ordre» generat per aquest tipus de convocatóries, es 
pot dir que aquest factor explica aproximadament tres quartes parts del nivell d'abs-
tenció diferencial. És a dir, l'abstenció autonómica es troba molt mes a prop de 
l'abstenció municipal que no pas lluny de l'abstenció legislativa. A Catalunya, la par
ticipado a les generáis és superior en 13 punts percentuals a la de les autonómi
ques, i en 10 a la de les municipals. Seguint la nostra hipótesi, aixó voldria dir que 
només 3 punts de l'abstenció diferencial —un 25% de la distancia entre eleccions 
legislatives i autonómiques— es deuen específicament a circumstáncies própies de 
les darreres, donat que un 75% del salt —10 punts— ja estaría explicat peí fet de 
ser eleccions de «menor importancia», com les municipals. 

L'altra zona on es concentren casos de gran abstenció diferencial és l'área metro
politana de Tarragona. Malgrat que les diferencies entre unes poblacions i altres 
també aquí son molt importants, globalment l'abstenció és mes alta que al conjunt de 
Catalunya tant a les eleccions autonómiques com a les legislatives. Val a dir, pero, que 
ais anys noranta la participado ha caigut en les darreres de forma significativa, fet que 
ha produít una moderado deis nivells d'abstenció diferencial. En tot cas, aquesta és 
especialment alta a poblacions com Vila-seca i Salou, Tarragona i Constantí. 

1.6. Conclusions 

Com hem pogut veure, l'ámbit de l'elecció és un potent factor explicatiu deis 
nivells d'abstenció, al temps que dona peu a tendéncies i distribucions terrítorials 
diferenciades. Les eleccions de «primer ordre», on s'escullen els representante de 
l'ámbit de govern mes important per a un país, registren sistemáticament les cotes 
de participado mes importants. També entre les eleccions de «segon ordre»» s'es-
tableix una consistent jerarquía participativa, pero no sabem amb certesa quins 
son els elements que la provoquen. A Catalunya, les eleccions autonómiques 
registren una abstenció inferior a la de les eleccions al Parlament Europeu, pero 
superior a la deis comicis locáis. En constatar aquests fets, i en el marc d'aquest 
capítol, l'abstenció diferencial ha estat definida com l'abstenció de les eleccions 
autonómiques amb relació a la de les legislatives. 
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Hem vist, també, que, en les eleccions que teñen lloc simultániament a tot 
l'Estat (generáis, municipals i europees), a Catalunya la participado fluctúa de 
forma parallela a com ho fa a tot Espanya. Dins d'aquests ámbits s'ha constatat 
una creixent desmobilització de Felectorat cátala amb relació al de la resta de 
l'Estat. 

Les eleccions al Parlament de Catalunya generen una abstenció menys variable 
en el temps pero territorialment molt mes dispersa, fins al punt que és possible iden
tificar zones de comportament oposat. Tot fa pensar que, en aquest cas, els factors 
estructuráis son particularment importants. Les árees metropolitanes de Barcelona i 
Tarragona han assolit marques récord d'abstenció autonómica que les han fet gua-
nyar de bon principi els primers llocs de Pabstenció diferencial. En tot cas, els mapes 
de l'abstenció en eleccions autonómiques i legislatives han patit un intens procés de 
diferenciado, que es modera relativament en la darrera convocatoria. 

De l'análisi de la participado electoral ais municipis de l'área metropolitana 
de Barcelona se'n treu que la capital s'ha mobilitzat respecte del seu entorn en 
tots els nivells, fet que ha anat acompanyat d'una significativa reducció de la seva 
abstenció diferencial. El gran pes d'aquesta se l'emporten, sobretot, els municipis 
amb forta presencia de classe treballadora i un component important de gent d'o-
rigen immigrant. En canvi, es pot parlar d'una certa connexió entre poblacions 
mes benestants —i mes cohesionades, en alguns casos— i una participado mes 
elevada. La proximitat entre taxes d'abstenció en eleccions autonómiques i en 
eleccions municipals que s'observa en molts deis municipis fa pensar, no obstant 
aixó, que el factor del «segon ordre» tindria un paper mes rellevant que les varia
bles d'ámbit estrictament autonómic a l'hora d'explicar l'abstenció diferencial. 

L'análisi deis factors contextuáis de l'abstenció a Catalunya ha mostrat que el 
carácter de segon ordre explica la major part de l'abstenció diferencial que apareix 
en les eleccions autonómiques, i que els factors de desmobilització que li son espe-
cífics no teñen, ni molt menys, la importancia que teñen els factors propis de les 
eleccions al Parlament Europeu. D'altra banda, sembla que la competitivitat i, molt 
especialment, la simultaneítat de les convocatóries, treballen a favor de la partici
pado. L'habitual abséncia d'ambdues coses en les eleccions autonómiques podria 
contribuir dones a explicar l'escassa participado en aqüestes convocatóries. 
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ANNEX 1 

ABSTENCIÓ PER CIRCUMCRIPCIONS 

Abstenció (% sobre cens) a les eleccions legislatives 

1977 1979 1982 1986 1989 1993 1996 

Barcelona 
Girona 
Lleida 
Tarragona 

20,7 
18,6 
21,2 
22,5 

31,5 
28,6 
34,7 
32,3 

18,6 
19,6 
24,2 
21,4 

31,3 
28,7 
32,3 
30,9 

32 
32,7 
34,7 

33 

23,7 
24,9 
26,6 
25,2 

23,4 
23 

24,6 
24,3 

Abstenció (% sobre cens) a les eleccions autonomiques 

Barcelona 
Girona 
Lleida 
Tarragona 

1980 

37,9 
32,2 
40,6 
40,8 

1984 

36,2 
30,5 
35,4 
36,5 

1988 

41,4 
34,4 
38,8 
40,8 

1992 

46,8 
38,5 
40,2 
42,6 

1995 

37,1 
32,3 
33,4 
35,8 

Abstenció diferencial 

Barcelona 
Girona 
Lleida 
Tarragona 

1980-82 

19,3 
12,6 
16,4 
19,4 

1984-86 

4,9 
1,8 
3,1 
5,6 

1988-89 

9,4 
1,7 
4,1 
7,8 

1992-93 

23,1 
13,6 
13,6 
17,4 

1995-96 

14,0 
9,3 
8,8 

12,0 

* Diferencia del percentatge d'abstenció de les eleccions autonomiques respecte de les legislati
ves posteriors. 
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ANNEX 2 

ABSTENCIÓ PER COMARQUES 

Abstenció (%sobre cens) a les eleccions legislatives 

1977 1979 1982 1986 1989 1993 1996 

Alt Penedés 
Anoia 
Bages 
Baix Llobregat 
Barcelonés 
Berguedá 
Garraf 
Maresme 
Osona 
Valles Occ. 
Valles Or. 
Alt Empordá 
Baix Empordá 
Cerdanya 
Garrotxa 
Girones 
Pía de l'Estany 
Ripollés 
Selva 
Alt Urgell 
Alta Ribagorca 
Garrigues 
Noguera 
Pallars Jussá 
Pallars Sobirá 
Pía d'Urgell 
Segarra 
Segriá 
Solsonés 
Urgell 
Valí d'Aran 
Alt Camp 
Baix Camp 
Baix Ebre 
Baix Penedés 

17,0 
17,8 
15,5 
17,2 
23,4 
19,1 
15,1 
16,2 
14,3 
18,1 
17,9 
19,6 
18,2 
23,2 
18,2 
17,4 

15,9 
19,4 
26,6 

17,5 
22,9 
28,7 
31,3 

25,6 
18,8 
29,5 
19,0 
20,9 
17,6 
26,9 
21,8 
17,7 

Conca de Barbera 24,1 
Montsiá 
Priorat 
Ribera d'Ebre 
Tarragonés 
Terra Alta 

22,4 
21,3 
23,5 
21,7 
19,8 

27,8 
29,5 
25,8 
27,2 
34,3 
31,2 
26,6 
27,0 
27,5 
28,5 
27,6 
31,2 
28,1 
36,1 
26,0 
28,3 

26,5 
28,3 
38,4 

30,5 
35,5 
41,0 
42,4 

41,2 
32,3 
44,1 
33,5 
33,3 
26,9 
34,5 
34,3 
27,4 
34,6 
33,7 
29,4 
34,0 
31,0 
31,8 

17,8 
19,4 
18,0 
18,2 
19,2 
21,6 
19,4 
17,8 
18,4 
17,1 
17,3 
20,0 
18,5 
22,2 
20,9 
20,1 

18,6 
19,3 
32,0 

22,3 
24,2 
30,6 
32,6 

28,1 
21,6 
30,7 
24,0 
20,7 
17,4 
23,7 
24,0 
20,8 
22,8 
22,5 
20,3 
23,6 
18,4 
23,0 

26,5 
28,0 
27,0 
30,6 
33,0 
30,2 
29,6 
26,8 
28,7 
30,3 
28,8 
29,1 
27,6 
29,5 
28,0 
29,4 

27,2 
29,1 
35,5 

28,7 
31,4 
36,2 
36,0 

33,2 
32,5 
34,1 
30,3 
32,1 
26,0 
33,8 
35,3 
29,2 
28,9 
29,2 
25,5 
31,7 
29,3 
28,1 

30,3 
30,0 
29,2 
33,0 
32,4 
31,7 
33,2 
29,7 
29,7 
32,0 
31,1 
34,0 
31,8 
32,1 
31,4 
33,6 
30,7 
29,2 
33,5 
38,3 
38,1 
33,5 
32,3 
37,5 
39,3 
30,9 
34,4 
35,3 
37,9 
33,2 
35,8 
31,7 
34,1 
36,0 
32,6 
33,3 
32,3 
28,9 
33,9 
31,2 
33,9 

22,6 
23,0 
23,4 
24,4 
23,2 
24,2 
24,8 
22,0 
23,0 
23,5 
23,5 
26,5 
23,9 
28,6 
24,9 
23,9 
23,5 
22,5 
24,6 
32,1 
30,3 
23,6 
23,1 
29,5 
28,9 
21,9 
25,0 
26,9 
26,5 
24,9 
27,3 
23,5 
26,0 
26,8 
25,6 
25,8 
24,4 
21,3 
23,4 
23,9 
25,1 

21,7 
22,5 
21,7 
23,4 
23,3 
21,9 
24,2 
21,9 
20,5 
22,4 
22,9 
24,7 
22,7 
25,5 
22,0 
21,4 
20,8 
19,7 
23,0 
27,6 
26,5 
22,0 
21,4 
26,6 
25,6 
19,9 
23,3 
24,8 
25,2 
22,5 
26,2 
22,7 
25,2 
24,9 
25,0 
23,8 
23,6 
19,2 
18,6 
23,7 
20,7 
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Abstenció (% sobre cens) a 

1980 1984 

Alt Penedés 
Anoia 
Bages 
Baix Llobregat 
Barcelonés 
Berguedá 
Garraf 
Maresme 
Osona 
Valles Oca 
Valles Or. 
Alt Empordá 
Baix Empordá 
Cerdanya 
Garrotxa 
Girones 
Pía de PEstany 
Ripollés 
Selva 
Alt Urgell 
Alta Ribagorca 
Garrigues 
Noguera 
Pallars Jussá 
Pallars Sobira 
Pía d'Urgell 
Segarra 
Segriá 
Solsonés 
Urgell 
Valí d'Aran 
Alt Camp 
Baix Camp 
Baix Ebre 
Baix Penedés 
Conca de Barbera 
Montsiá 
Priorat 
Ribera d'Ebre 
Tarragonés 
Terra Alta 

30,3 
31,4 
29,5 
35,8 
41,5 
32,3 
32,4 
31,3 
28,7 
34,2 
32,9 
34,8 
31,5 
39,2 
30,0 
31,3 

28,4 
32,4 
44,7 

35,9 
40,1 
43,6 
44,4 

40,7 
41,5 
40,0 
36,0 
42,9 
29,5 
42,3 
47,2 
34,1 
37,1 
46,0 
31,5 
40,3 
41,3 
32,3 

27,6 
29,7 
27,1 
38,7 
37,7 
29,4 
36,4 
31,9 
27,3 
37,0 
33,3 
33,9 
30,2 
29,5 
28,6 
29,6 

25,3 
32,0 
35,9 

30,3 
31,3 
39,6 
34,9 

31,9 
39,0 
29,7 
29,9 
30,6 
24,9 

- i . 

41,6 
40,9 
31,4 
29,4 
37,2 
26,6 
36,7 
35,8 
29,9 

les eleccions autonómiques 

1988 1992 1995 

32,8 
34,5 
33,1 
45,1 
42,6 
32,3 
41,8 
37,2 
31,5 
42,5 
39,1 
36,5 
34,3 
32,4 
31,9 
35,4 
28,9 
28,9 
35,7 
39,9 
43,5 
35,3 
34,3 
39,8 
38,2 
33,5 
34,3 
42,7 
37,4 
34,4 
37,3 
33,9 
42,8 
44,0 
36,5 
34,3 
41,0 
29,7 
38,0 
42,5 
36,7 

34,7 
39,1 
37,4 
51,3 
47,5 
34,5 
45,7 
41,1 
33,6 
49,5 
44,2 
41,3 
37,4 
37,4 
33,7 
38,4 
34,3 
31,4 
40,2 
40,8 
42,4 
34,3 
33,5 
38,4 
37,5 
34,6 
33,0 
44,2 
37,6 
37,0 
38,7 
37,8 
44,8 
42,3 
40,9 
34,1 
40,4 
29,0 
35,2 
44,9 
35,0 

30,7 
34,2 
32,2 
40,7 
36,5 
28,3 
38,9 
33,9 
28,0 
39,0 
37,4 
35,1 
33,0 
34,3 
29,4 
29,8 
26,8 
24,9 
34,6 
35,1 
36,3 
28,9 
27,7 
32,9 
30,2 
26,8 
29,4 
36,0 
31,2 
29,8 
37,2 
30,9 
37,7 
36,2 
36,8 
29,7 
35,4 
23,6 
27,0 
37,0 
28,2 
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Abstenció diferencial* 

1980-82 1984-86 1988-89 1992-93 1995-96 

Alt Penedés 
Anoia 
Bages 
Baix Uobregat 
Barcelonés 
Berguedá 
Garraf 
Maresme 
Osona 
Valles Occ. 
Valles Or. 
Alt Empordá 
Baix Empordá 
Cerdanya 
Garrotxa 
Girones 
Pía de l'Estany 
Ripollés 
Selva 
Alt Urgell 
Alta Ribagorca 
Garrigues 
Noguera 
Pallars Jussá 
Pallars Sobirá 
Pía d'Urgell 
Segarra 
Segriá 
Solsonés 
Urgell 
Valí d'Aran 
Alt Camp 
Baix Camp 
Baix Ebre 
Baix Penedés 
Conca de Barbera 
Montsiá 
Priorat 
Ribera d'Ebre 
Tarragonés 
Terra Alta 

12,5 
12,0 
11,5 
17,6 
22,3 
10,7 
13,0 
13,5 
10,3 
17,1 
15,6 
14,8 
13,0 
17,0 
9,1 

11,2 

9,8 
13,1 
12,7 

-

13,6 
15,9 
13,0 
11,8 

~ 

12,6 
19,9 
9,3 

12,0 
22,2 
12,1 
18,6 
23,2 
13,3 
14,3 
23,5 
11,2 
16,7 
22,9 
9,3 

1,1 
1,7 
0,1 
8,1 
4,7 

-0,8 
6,8 
5,1 

-1,4 
6,7 
4,5 
4,8 
2,6 
0,0 
0,6 
0,2 

-1,9 
2,9 
0,4 

-

1,6 
-0,1 

3,4 
-1,1 

-1,3 
6,5 

-44 
-0,4 
-1,5 
-1,1 

7,8 
5,6 
2,2 
0,5 
8,0 
1,1 
5,0 
6,5 
1,8 

2,5 
4,5 
3,9 

12,1 
10,2 
0,6 
8,6 
7,5 
1,8 

10,5 
8,0 
2,5 
2,5 
0,3 
0,5 
1,8 

-1,8 
-0,3 
2,2 
1,6 
5,4 
1,8 
2,0 
2,3 

-1,1 
2,6 

-0,1 
7,4 

-0,5 
1,2 
1,5 
2,2 
8,7 
8,0 
3,9 
1,0 
8,7 
0,8 
4,1 

11,3 
2,8 

12,1 
16,1 
14,0 
26,9 
24,3 
10,3 
20,9 
19,1 
10,6 
26,0 
20,7 
14,8 
13,5 
8,8 
8,8 

14,5 
10,8 
8,9 

15,6 
8,7 

12,1 
10,7 
10,4 
8,9 
8,6 

12,7 
8,0 

17,3 
11,1 
12,1 
11,4 
14,3 
18,8 
15,5 
15,3 
8,3 

16,0 
7,7 

11,8 
21,0 
9,9 

9,0 
11,7 
10,5 
17,3 
13,2 
6,4 

14,7 
12,0 
7,5 

16,6 
14,5 
10,4 
10,3 
8,8 
7,4 
8,4 
6,0 
5,2 

11,6 
7,5 
9,8 
6,9 
6,3 
6,3 
4,6 
6,9 
6,1 

11,2 
6,0 
7,3 

11,0 
8,2 

12,5 
11,3 
11,8 
5,9 

11,8 
4,4 
8,4 

13,3 
7,5 

* Diferencia del percentatge d'abstenció de les eleccions autonómiques respecte de les legislatíves 
posteriors. 
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ANNEX 3 

ABSTENCIO ALS MUNICEPIS 
DE L ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

Abstencio (% sobre cens) a les eleccions legislatives 

1977 1979 1982 1986 1989 1993 1996 

Badalona 
Barcelona 
Castelldefels 
Cerdanyola 
Cornelia 
Esplugues 
Gavá 
L'Hospitalet 
Molins de Rei 

16,7 
24,7 
23,8 
17,7 
16,8 
16,3 
15,6 
20,8 
16,7 

Monteada i Reixac 17,6 
Montgat 
Pallejá 
El Papiol 
Prat de Llobregat 
Ripollet 
St. Adriá de Besos 
Sant Boi 
St. Clement de Ll. 
Sant Cugat 
St. Feliu de Ll. 
St. Joan Despí 
St. Just Desvern 
St. Vicenc deis H. 
Sta. Coloma de C. 
Sta. Coloma de G. 
Tiana 
Viladecans 

18,2 
17,8 
13,0 
17,1 
18,9 
21,0 
20,2 
14,2 
33,5 

4,2 
15,4 
16,1 
7,4 

11,3 
. 21,7 

14,6 
19,9 

29,5 
35,8 
33,3 
28,8 
26,7 
27,3 
25,5 
28,2 
25,4 
27,7 
28,4 
22,2 
22,7 
27,9 
30,0 
31,7 
33,0 
29,7 
42,4 
25,1 
23,4 
26,1 
25,3 
22,2 
31,1 
23,9 
25,6 

20,1 
19,2 
22,7 
20,0 
19,0 
17,3 
17,4 
18,6 
17,3 
19,2 
17,7 
19,2 
17,5 
19,0 
17,4 
20,9 
17,4 
16,9 
19,6 
16,0 
15,3 
20,1 
16,9 
15,2 
20,3 
17,0 
19,3 

34,2 
32,6 
34,4 
33,4 
29,6 
30,7 
31,2 
31,4 
32,3 
32,0 
35,1 
28,0 
27,8 
31,1 
30,6 
35,6 
31,0 
28,5 
32,9 
34,8 
25,3 
31,6 
30,8 
27,6 
32,6 
26,1 
33,5 

36,0 
31,6 
35,0 
34,5 
31,8 
31,6 
33,4 
32,5 
29,7 
33,1 
33,5 
32,5 
32,4 
36,9 
34,5 
39,7 
35,5 
34,7 
30,9 
29,9 
27,8 
32,7 
33,1 
32,4 
36,9 
27,1 
35,7 

26,9 
22,2 
25,8 
25,2 
23,1 
22,6 
25,6 
24,1 
22,8 
25,1 
23,3 
22,6 
20,6 
26,6 
25,8 
31,5 
27,3 
24,3 
22,2 
22,7 
21,4 
22,8 
24,0 
23,5 
26,3 
17,5 
26,5 

25,1 
23,0 
25,6 
23,0 
21,2 
21,4 
25,2 
22,6 
21,0 
24,2 
23,0 
22,2 
21,7 
24,5 
24,1 
30,0 
26,0 
22,5 
21,4 
21,4 
20,6 
23,6 
24,9 
23,0 
24,4 
17,2 
25,4 

Total AMB 22,6 33,2 19,1 32,4 32,6 23,5 23,3 
Total AMB 
(-BCN ciutat) 19,1 29,0 19,0 32,1 34,1 25,2 23,8 
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Abstenció (% sobre cens) a les eleccions autonómiques 

1980 1984 1988 1992 1995 

Bada lona 
Barcelona 
Castelldefels 
Cerdanyola 
Cornelia 
Espiugues 
Gavá 
L'Hospitalet 
Molins de Rei 
Monteada i Reixac 
Montgat 
Pallejá 
El Papiol 
Prat de Llobregat 
Ripollet 
St. Adriá de Besos 
Sant Boi 
St. Clement de Llobregat 
Sant Cugat del Valles 
St. Feliu de Llobregat 
St. Joan Despí 
St. Just Desvern 
St. Vicenc deis Horts 
Sta. Coloma de Cervelló 
Sta. Coloma de Gramenet 
Tiana 
Viladecans 

40,1 
41,8 
45,5 
42,6 
38,2 
40,0 
39,4 
40,7 
30,6 
34,1 
38,4 
30,9 
28,5 
38,9 
41,7 
45,7 
41,8 
31,5 
46,6 
34,7 
33,1 
32,8 
34,4 
23,2 
44,6 
30,0 
40,6 

42,2 
35,3 
43,5 
46,1 
39,7 
40,8 
40,8 
42,4 
32,2 
41,3 
37,0 
35,4 
31,4 
40,6 
41,9 
43,3 
38,1 
28,8 
33,7 
44,2 
34,0 
32,4 
34,3 
25,9 
46,4 
25,4 
43,9 

49,0 
40,1 
48,0 
47,2 
47,1 
44,8 
43,2 
47,5 
35,5 
46,0 
42,2 
38,0 
37,7 
51,7 
47,3 
52,4 
49,2 
35,6 
37,9 
42,4 
39,0 
38,0 
45,0 
36,2 
52,5 
30,3 
50,1 

56,0 
44,5 
53,7 
53,5 
53,1 
50,2 
52,3 
53,0 
40,1 
52,9 
48,6 
46,5 
42,1 
58,2 
55,4 
59,8 
55,6 
35,6 
42,0 
49,7 
46,4 
43,3 
52,0 
40,7 
59,1 
36,2 
56,4 

43,8 
34,1 
43,1 
39,8 
40,0 
38,0 
43,0 
39,8 
33,7 
42,5 
38,2 
39,0 
34,3 
44,8 
44,9 
47,8 
44,3 
32,9 
31,8 
38,5 
37,1 
33,4 
45,3 
34,2 
46,0 
27,7 
45,8 

Total AMB 41,2 37,9 43,2 48,5 37 5 
Total AMB (-BCN ciutat) 40,3 41,5 47,4 53,7 41,7 
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Abstenció (% sobre cens) a les eleccions municipals 

1979 1983 1987 1991 1995 

Badalona 
Barcelona 
Castelldefels 
Cerdanyola 
Cornelia 
Esplugues 
Gavá 
L'Hospitalet 
Molins de Rei 
Monteada i Reixac 
Montgat 
Pallejá 
El Papiol 
Prat de Llobregat 
Ripollet 
St. Adriá de Besos 
Sant Boi 
St. Clement de Llobregat 
Sant Cugat 
St. Feliu de Llobregat 
St. Joan Despí 
St. Just Desvern 
St. Vicenc deis Horts 
Sta. Coloma de Cervelló 
Sta. Coloma de Gramenet 
Tiana 
Viladecans 

40,6 
54,3 
39,7 
37,6 
35,7 
32,6 
34,1 
41,8 
36,6 
31,0 
40,1 
26,3 
20,0 
36,0 
34,6 
41,9 
37,1 
11,2 
46,3 
32,4 
30,5 
32,3 
30,9 
23,4 
38,5 
31,1 
34,6 

38,8 
32,6 
32,9 
37,0 
22,3 
33,0 
33,2 
35,7 
26,7 
30,3 
32,0 
30,7 
20,8 
34,6 
34,4 
40,2 
33,4 
19,2 
30,9 
29,1 
25,0 
32,3 
31,7 
27,9 
34,1 
26,2 
36,8 

37,5 
31,2 
38,3 
38,8 
33,9 
35,1 
32,1 
35,9 
28,0 
32,0 
31,1 
27,0 
25,3 
34,8 
35,1 
42,6 
35,9 
20,9 
31,8 
28,2 
26,0 
33,6 
31,9 
30,1 
34,3 
25,8 
38,0 

53,6 
44,5 
47,8 
51,2 
50,3 
47,9 
49,1 
51,9 
37,3 
47,5 
42,8 
32,9 
33,4 
50,4 
50,5 
51,4 
46,0 
31,8 
43,8 
44,8 
41,2 
41,1 
44,1 
38,7 
50,5 
37,0 
52,3 

43,9 
33,8 
40,3 
40,4 
39,2 
38,6 
41,7 
40,6 
35,8 
41,5 
36,0 
31,3 
28,8 
42,4 
41,4 
45,4 
42,4 
29,5 
36,8 
38,5 
35,7 
35,3 
43,0 
29,6 
37,4 
30,3 
44,4 

Total AMB 48,3 33,2 32,8 46,7 36,8 
Total AMB (-BCN ciutat) 38,2 34,1 35,2 49,8 40,6 
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Abstenció (%sobre cens) a les eleccions europees 

1987 1989 1994 

Badalona 
Barcelona 
Castelldefels 
Cerdanyola 
Cornelia 
Esplugues 
Gavá 
L'Hospitalet 
Molins de Rei 
Monteada i Reixac 
Montgat 
Pallejá 
El Papiol 
Prat de Llobregat 
Ripollet 
St. Adriá de Besos 
Sant Boi 
St. Clement de Llobregat 
Sant Cugat del Valles 
St. Feliu de Llobregat 
St. Joan Despí 
St. Just Desvern 
St. Vicenc deis Horts 
Sta. Coloma de Cervelló 
Sta. Coloma de Gramenet 
Tiana 
Viladecans 

37,7 
31,3 
38,5 
39,4 
33,9 
35,1 
32,1 
35,9 
28,2 
32,2 
31,4 
28,0 
26,6 
35,3 
35,2 
42,9 
35,6 
22,8 
31,9 
28,3 
26,2 
33,7 
32,8 
29,1 
34,9 
27,0 
37,9 

53,3 
46,5 
53,0 
49,0 
44t8 
47,2 
48,1 
46,7 
44,0 
45,0 
50,5 
44,6 
43,6 
49,8 
47,1 
51,6 
48,4 
50,9 
47,9 
44,3 
41,1 
48,9 
45,4 
47,8 
50,1 
46,3 
50,6 

53,2 
45,7 
49,6 
48,9 
47,4 
46,7 
50,1 
49,2 
45,8 
50,6 
48,5 
50,9 
46,1 
53,0 
52,4 
55,5 
52,6 
50,7 
43,9 
48,5 
46,6 
44,5 
52,0 
48,4 
53,0 
41,1 
53,1 

Total AMB 33,0 47,4 47,8 
Total AMB (-BCN ciutat) 35,3 48,6 50,5 
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Abstenció diferencial* 

1980-82 1984-86 1988-89 1992-93 1995-96 

Badalona 
Barcelona 
Castelldefels 
Cerdanyola 
Cornelia 
Esplugues 
Gavá 
L'Hospitalet 
Molins de Rei 
Monteada i Reixac 
Montgat 
Pallejá 
El Papiol 
Prat de Llobregat 
Ripollet 
St. Adriá de Besos 
Sant Boi 
St. Clement de Llobregat 
Sant Cugat del Valles 
St. Feliu de Llobregat 
St. Joan Despí 
St. Just Desvern 
St. Vicenc deis Horts 
Sta. Coloma de Cervelló 

20,0 
22,6 
22,8 
22,5 
19,2 
22,6 
22,0 
22,1 
13,2 
14,9 
20,7 
11,6 
11,0 
19,9 
24,3 
24,8 
24,4 
14,6 
27,0 
18,7 
17,8 
12,7 
17,5 
8,1 

Sta. Coloma de Gramenet 24,3 
Tiana 
Viladecans 

13,1 
21,2 

8,0 
2,7 
9,1 

12,7 
10,1 
10,1 
9,6 

11,1 
-0,1 

9,3 
1,9 
7,4 
3,7 
9,5 

11,3 
7,7 
7,1 
0,2 
0,8 
9,4 
8,7 
0,8 
3,5 

-1,7 
13,9 
-0,6 
10,4 

12,9 
8,6 

12,9 
12,6 
15,3 
13,1 
9,8 

14,9 
5,8 

12,9 
8,7 
5,5 
5,3 

14,8 
12,7 
12,7 
13,6 
0,9 
7,0 

12,5 
11,2 
5,3 

11,9 
3,7 

15,6 
3,1 

14,3 

29,1 
22,3 
27,9 
28,3 
30,0 
27,6 
26,7 
28,9 
17,3 
27,8 
25,3 
23,9 
21,5 
31,5 
29,7 
28,4 
28,3 
11,3 
19,8 
26,9 
25,0 
20,4 
28,0 
17,2 
32,8 
18,7 
29,8 

18,7 
11,1 
17,5 
16,8 
18,8 
16,6 
17,9 
17,1 
12,7 
18,3 
15,2 
16,7 
12,6 
20,3 
20,7 
17,8 
18,3 
10,4 
10,4 
17,1 

_ • 

16,5 
9,8 

20,4 
11,1 
21,6 
10,5 
20,4 

Total AMB 22,1 5,5 10,5 25,0 14,2 
Total AMB (-BCN ciutat) 21,3 9,4 13,3 28,6 18,0 

* Diferencia del percentatge d'abstenció de les eleccions autonómiques respecte de les legislatives 
posteriors. 
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ANNEX 4 

ABSTENCIÓ ALS DISTRICTES 
DE IA CIUTAT DE BARCELONA 

Abstenció (% sobre cens) a les eleccions legislatives 

19 77 19 79 1982 1986 1989 1993 1996 

Ciutat Vella 
Eixample 
Sants-Montjuic 
Les Corts 
Sarriá-St. Gervasi 
Gracia 
Horta-Guinardó 
Nou Barris 
Sant Andreu 
Sant Martí 

30,5 
24,6 
23,6 
22,4 
26,7 
24,7 
28,4 
23,4 
22,1 
19,8 

42,5 
34,1 
35,1 
32,1 
34,0 
35,0 
38,3 
35,3 
33,3 
32,7 

24,4 
18,3 
19,7 
16,8 
16,9 
18,6 
18,5 
18,9 
18,2 
19,4 

39,0 
29,9 
33,8 
29,2 
26,3 
31,5 
32,8 
32,8 
31,9 
33,6 

40,6 
29,4 
33,7 
27,3 
25,0 
30,3 
32,2 
33,9 
31,5 
33,0 

31,1 
20,2 
24,2 
17,9 
16,5 
21,1 
22,7 
24,5 
22,1 
23,3 

32,9 
21,9 
24,4 
19,8 
19,3 
22,6 
22,9 
24,2 
22,2 
23,2 

Total Barcelona 24,7 35,8 19,2 32,0 31,6 22,2 23,1 

Abstenció (% sobre cens) a les eleccions autonótniques 

1980 1984 1988 1992 1995 

Ciutat Vella 
Eixample 
Sants-Montjuic 
Les Corts 
Sarriá-St. Gervasi 
Gracia 
Horta-Guinardó 
Nou Barris 
Sant Andreu 
Sant Martí 

48,6 
38,2 
42,5 
37,8 
37,0 
38,8 
47,5 
45,4 
41,2 
40,5 

41,1 
30,2 
37,7 
30,4 
25,4 
31,4 
37,1 
40,0 
36,5 
38,3 

47,6 
35,7 
42,7 
35,9 
29,7 
36,0 
43,5 
47,2 
42,4 
44,7 

52,5 
39,8 
47,0 
39,4 
34,2 
40,0 
47,6 
51,3 
46,2 
47,2 

44,1 
30,0 
36,1 
28,2 
26,0 
30,9 
36,1 
39,8 
34,7 
35,9 

Total Barcelona 41,9 35,3 40,6 44,5 34,1 
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Abstenció diferencial* 

1980-82 1984-86 1988-89 1992-93 1995-96 

Ciutat Vella 
Eixample 
Sants-Montjuic 
Les Corts 
Sarriá-St. Gervasi 
Gracia 
Horta-Guinardó 
Nou Barris 
Sant Andreu 
Sant Martí 

24,1 
19,9 
22,8 
21,0 
20,2 
20,1 
29,0 
26,5 
23,0 
21,1 

2,1 
0,4 
3,8 
1,1 

-0,8 
0,0 
4,3 
7,1 
4,6 
4,7 

7,0 
6A 
9,0 
8,6 
4,7 
5,8 

11,2 
13,3 
10,9 
11,7 

21,4 
19,6 
22,8 
21,5 
17,7 
18,8 
24,9 
26,8 
24,1 
23,9 

11,2 
8,1 

11,7 
8,4 
6,7 
8,3 

13,2 
15,6 
12,5 
12,6 

Total Barcelona 22,7 3,3 9,0 22,3 11,0 

* Diferencia del percentatge d'abstenció de les eleccions autonomiques respecte de les legislatives 
posteriors. 

«4 



56 L'ABSTENCIÓ EN LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

ANNEX 5 

ABSTENCIÓ ALS MUNICIPIS 
DE L'AREA METROPOLITANA DE TARRAGONA 

Abstenció (% sobre cens) a les eleccions legislatives 

Tarragona 
Constantí 
Roda de Berá 
Torredambarra 
Vila-seca 
Salou 
Alcover 
Valls 
Cambrils 
Reus 
Vandellós 
L'Arboc 
Calafell 
Cunit 
El Vendrell 

Total AMT 
Total AMT 
(-Tarragona) 

1977 

22,7 
16,8 
15,7 
16,7 
22,0 

20,3 
16,2 
36,3 
28,3 
20,5 
13,3 
17,0 
10,6 
18,0 

23,6 

24,3 

1979 

31,4 
25,1 
25,4 
23,7 
36,6 

30,4 
25,6 
32,6 
36,7 
31,2 
24,2 
27,7 
23,4 
27,2 

32,3 

32,8 

1982 

17,8 
21,3 
16,0 
18,6 
22,6 

24,6 
15,9 
25,1 
24,2 
21,4 
18,9 
24,8 
23,1 
20,0 

20,6 

22,3 

1986 

29,6 
29,5 
23,9 
24,3 
32,8 

30,7 
25,9 
34,9 
36,1 
32,3 
24,9 
30,5 
34,3 
30,4 

31,7 

32,9 

1989 

30,9 
34,8 
28,3 
33,8 
33,1 

37,5 
32,3 
38,0 
34,3 
35,2 
32,0 
33,7 
45,2 
32,9 

33,0 

34,2 

1993 

24,0 
25,1 
23,0 
20,8 
23,9 
28,0 
27,9 
24,0 
27,5 
27,3 
27,3 
26,2 
28,4 
28,6 
25,4 

25,5 

26,3 

1996 

23,7 
25,1 
23,8 
23,1 
22,7 
29,4 
26,2 
23,4 
39,8 
41,8 
25,7 
30,5 
36,6 
35,5 
33,6 

30,9 

34,8 
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Abstenció (% sobre cens) a les eleccions autonómiques 

1980 1984 1988 1992 1995 

Tarragona 
Constantí 
Roda de Berá 
Torredambarra 
Vila-seca 
Salou 
Alcover 
Valls 
Cambrils 
Reus 
Vandellós 
L'Arboc 
Calafell 
Cunit 
El Vendrell 

42,6 
34,8 
33,3 
28,9 
46,3 

37,2 
28,5 
41,8 
45,6 
39,5 
31,0 
37,1 
34,2 
35,5 

36,5 
36,0 
21,6 
27,8 
43,2 

32,8 
24,3 
40,8 
45,8 
39,0 
31,0 
35,6 
39,0 
32,7 

44,1 
41,5 
30,4 
38,9 
45,3 

39,4 
36,1 
49,1 
44,9 
45,0 
40,8 
36,9 
44,9 
37,6 

45,9 
47,5 
39,0 
42,4 
38,6 
56,3 
43,4 
39,6 
53,6 
46,5 
43,5 
41,4 
41,3 
55,5 
42,1 

36,9 
40,8 
37,7 
36,4 
36,0 
47,1 
36,3 
32,7 
42,3 
39,9 
35,3 
35,4 
41,1 
45,4 
37,1 

Total AMT 41,6 38,6 43,3 45,6 38,3 
Total AMT (-Tarragona) 40,9 39,9 42,8 45,4 39,0 

Abstenció (% sobre cens) a les eleccions municipals 

1979 1983 1987 1991 1995 

Tarragona 
Constantí 
Roda de Berá 
Torredambarra 
Vila-seca 
Salou 
Alcover 
Valls 
Cambrils 
Reus 
Vandellós 
L'Arboc 
Calafell 
Cunit 
El Vendrell 

34,5 
23,6 
15,9 
23,6 
41,2 

36,6 
28,5 
33,8 
48,6 
24,2 
27,0 
27,7 
21,0 
33,9 

30,3 
32,0 
16,6 
21,2 
32,8 

33,6 
26,6 
36,5 
44,2 
23,0 
31,4 
27,3 
23,7 
27,5 

33,0 
30,1 
16,8 
26,0 
27,6 

34,1 
30,2 
35,0 
40,4 
20,9 
28,5 
28,4 
21,1 
26,8 

42,0 
42,5 
23,1 
26,5 
28,3 
32,5 
31,9 
33,8 
42,7 
44,4 
27,3 
32,1 

'.,V5,2 
*2y6 
35,1 

36,1 
36,3 
31,1 
28,7 
31,4 
38,7 
35,6 
33,3 
39,8 
41,8 
25,7 
30,5 
36,6 
35,5 
33,6 

*é 

Total AMT 38,2 34,9 33,9 39,7 37,1 
Total AMT (-Tarragona) 40,2 36,6 34,2 38,8 37,5 
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Abstenció diferencial* 

1980-82 1984-86 1988-89 1992-93 1995-96 

Tarragona 
Constantí 
Roda de Berá 
Torredambarra 
Vila-seca 
Salou 
Alcover 
Valls 
Cambrils 
Reus 
Vandellós 
L'Arboc 
Calafell 
Cunit 
El Vendrell 

24,9 
13,5 
17,3 
10,3 
23,7 

12,6 
12,6 
16,7 
21,4 
18,1 
12,2 
12,4 
11,1 
15,5 

6,9 
6,5 

-2,3 
3,5 

10,4 

2,1 
-1,7 
5,9 
9,7 
6,7 
6,1 
5,1 
4,7 
2,3 

13,3 
- i 

6,7 
2,1 
5,1 

12,2 

1,9 
3,8 

11,1 
10,6 
9,8 
8,8 
3,2 

-0,3 
4,6 

21,9 
22,3 
16,0 
21,6 
14,7 
28,3 
15,5 
15,6 
26,1 
19,2 
16,2 
15,2 
12,8 
26,9 
16,7 

13,2 
15,7 
13,9 
13,3 
13,3 
17,7 
10,1 
9,4 
2,5 

-1,9 
9,6 
4,9 
4,5 
9,9 
3,5 

Total AMT 21,0 6,9 10,3 20,1 7,4 
Total AMT (-Tarragona) 18,6 7,0 8,6 19,0 4,2 

* Diferencia del percentatge d'abstenció de les eleccions autonómiques respecte de les legislatives 
posteriors. 



CAPÍTOL 2 

ES NORMAL AQUESTA ABSTENCIÓ DIFERENCIAL? 

En el capítol anterior hem constatat com les eleccions autonómiques a 
Catalunya donen lloc a aquesta constant i fonamental abstenció diferencial: una 
part molt significativa de la gent deixa de votar en aqüestes eleccions i, no sois 
dona lloc a un govern menys representatiu, sino que pot teñir un impacte signi-
ficatiu en la correlació de forces. Pero alhora hem situat aquest fenomen en un 
marc molt mes general que, en certa mesura, li dona carácter de normalitat: el de 
les eleccions de segon ordre. Des d'un punt de vista normatiu es pot defensar 
sens dubte que tots i cada un deis catalans que no van a votar en les eleccions 
autonómiques son una desviació de l'ideal democrátic i resten forca i representa-
tivitat a les institucions d'autogovern catalanes, passi el que passi a Extremadura 
o a Rhóne-Alpes. Sense invalidar en absolut aquest argument, també és cert que 
cada un d'aquests abstencionistes diferenciáis resulta mes comprensible i explica
ble si la seva existencia és tan habitual a aqüestes i altres regions com a Catalunya. 
L'objectiu d'aquest capítol és precisament aquest, tractar de situar quin és el grau 
de normalitat de l'abstenció diferencial catalana, entenent aquesta normalitat no 
respecte de cap ideal democrátic sino des de la realitat empírica de les realitats 
mes properes a la catalana. 

Establirem quatre nivells de comparado, anant de la major llunyania política 
(i, per tant, també de la menor comparabilitat) a la máxima proximitat amb el cas 
cátala. Comencarem establint una panorámica de les eleccions regionals a alguns 
paísos europeus, per tal de situar les eleccions autonómiques espanyoles i cata
lanes entre aqüestes. L'extrema diversitat en la relleváncia d'aqüestes, així com les 
marcades diferencies institucionals i culturáis entre estats dificultaran una con
trastado mes rellevant. En segon lloc, compararem les eleccions autonómiques a 
Catalunya amb les restants CCAA de FEstat espanyol, fixant-nos molt especialment 
en els nivells d'abstenció diferencial a cada una d'elles. A continuado, realitzarem 
una comparació mes acurada amb aquelles CCAA amb un marc institucional mes 
proper al cátala: aquelles que van desenvolupar la seva autonomía a partir de Far-
ticle 151 de la Constitució i que, com a resultat mes impoitant amb vista a aquest 
análisi, celebren les seves eleccions autonómiques de forma aullada. Finalment, i 
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ja sense moure'ns de l'ámbit de Catalunya, compararem els nivells de participació 
a les eleccions autonómiques i a les municipals, i en treurem conclusions des del 
supósit que les dues es veuen afectades per factors molt similars, en tant que elec
cions de segon ordre. 

2.1. Comparant amb Europa 

La comparado de la situado de l'abstenció diferencial a Catalunya i a Europa 
és tant imprescindible com de complexa utilitat. Resulta imprescindible com a 
parámetre de referencia per observar si un menor grau de participació es dona en 
les eleccions subestatals d'altres paisos similars, pero les diferencies culturáis i 
especialment les institucionals fan que puguem treure poques conclusions d'a-
questa comparado. En primer lloc, la combinado de cultura i institucions dona 
lloc a diferencies participatives molt grans en eleccions de primer ordre i a una 
estructura de costos objectius i subjectius molt diferenciada. Així, a Italia, una 
combinació de forta politització i d'una tradició de vot obligatori provoquen una 
participació molt alta en tot tipus d'eleccions, tot i la menor importancia de les 
regions en el país. En segon lloc, és precisament l'extrema diversitat en les for
mes d'estructuració territorial del govern el que dificulta realitzar comparacions. A 
mes de molts paisos que no compten amb eleccions regionals, trobem situacions 
com la francesa o la italiana on la coexistencia d'eleccions regionals i de nivell 
inferior (cantonal a Franca, provincial a Italia) dificulten encara mes aquesta tasca. 
Finalment, la coincidencia entre algunes d'aquestes eleccions amb altres de nivell 
superior o inferior donen lloc a taxes de participació que no poden ser interpre-
tades en clau estrictament regional i que converteixen la taxa bruta d'abstenció 
diferencial en una dada a tractar amb moltes cauteles. 

Malgrat totes aqüestes dificultáis, quina és la situado a alguns deis paisos 
europeus? A l'Estat on podem trobar parlaments regionals mes poderosos, 
Alemanya, constatem una diferencia mitjana de 9 punts entre la seva participació 
en eleccions federáis i ais Lander. La tendencia recent ha estat que aquesta distan
cia s'incrementi lleugerament, ja que la significativa davallada participativa que 
s'ha viscut en aquest país ha afectat tots els tipus d'eleccions, pero amb especial 
intensitat a Felecció deis parlaments regionals. Mentre l'elecció del Parlament 
Federal experimentava una davallada participativa del 91,1% a principis deis anys 
setanta fins al 77,8% de 1994, en les eleccions regionals la caiguda ha anat del 
83,2 al 68,5 %.* La distancia ha crescut dones de 13,3 punts a 14,7. Una tendencia 
ja molt clara durant els anys setanta i vuitanta s'ha vist accentuada amb la incor
porado deis territoris de l'Est, que han registrat taxes de participació mes escas-
ses en tot tipus d'eleccions i que han aprofundit la seva distancia participativa res-

1. Per tal de no dramatitzar excessivament la tendencia i de veure-la en perspectiva histórica, cal 
dir que la dada de 1972 és la mes alta de la historia del país i representa el resultat d'un periode de 
creixement continuat de la participació, que fou del 78,5 % (i, per tant, similar a Tactual) l'any 1949-
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pecte a Pantiga Alemanya Occidental durant la primera meitat deis anys noranta. 
Peí que fa a la jerarquía participativa entre tipus d'eleccions, les regionals ocupen 
el segon lloc després de les federáis, amb una participació Ueugerament superior 
a la propia d'eleccions municipals i clarament superior a la d'eleccions europees. 
En definitiva, ni allí on els Parlaments regionals resulten mes importants i gestio
nen una part important de la riquesa i els servéis del país desapareix la tendencia 
a una clara distinció entre eleccions de primer i de segon ordre. En tot cas, la 
importancia de les decisions que es preñen en els Lánder serveix per situar la par
ticipació en aqüestes eleccions per sobre de les municipals i mes a prop de les 
taxes própies de les eleccions federáis que no de les europees. 

Encara en l'Europa central, Holanda suposa un cas molt diferent, donat que 
es tracta d'uná realitat on les eleccions provincials serveixen per escollir unes 
assemblees amb molt menys poder i significado per a la vida quotidiana de les 
persones. En tot cas, la realitat no ha estat tan diferent a Falemanya: també aquí 
s'ha produít una significativa davallada de la participació en eleccions provincials 
a partir de la segona meitat deis anys setanta, passant del 79% l'any 1978 al 53% 
l'any 1991. Aquesta caiguda tan espectacular ha vingut a alterar la jerarquía parti
cipativa tradicional en el país, que fins aquell moment reproduía la situado ale
manya: mes participació en provincials que en locáis, pero menys que en legis-
latives estatals. En els anys vuitanta, pero, aquesta caiguda participativa de les 
eleccions provincials ha donat lloc a qué se situin per sota de les eleccions locáis, 
molt mes a prop de les taxes própies d'eleccions europees i molt lluny de les elec
cions de primer ordre. De fet, aquesta nova situació es correspon en major mesu
ra amb la importancia de la institució, considerada tant des del punt de vista del 
seu polític, com des de la percepció que en teñen els propis ciutadans holande-
sos, que la veuen com a menys significativa que el govern local. 

A Italia la situació és especialment complexa. En primer lloc, les dades dis
ponibles fins no fa gaire es corresponien al que es coneixen com eleccions «admi-
nistratives», que corresponen tant a municipals com a provincials. A mes, els can-
vis institucionals recents, incloent la creació d'algunes regions autónomes, 
contribueixen a definir un escenari encara mes complex. En tot cas, la participació 
en eleccions regionals i provincials s'ha mantingut en nivells molt elevats, tot i 
constatar-se també una clara davallada, des deis máxims participatius de 1975 
(88,1%) fins a la convocatoria de 1995 (81,3%). La jerarquia participativa tradi
cional es manté, amb una participació inferior a la de les eleccions de primer 
ordre, pero sempre clarament superior a la d'eleccions europees. El llegat gene
ral d'una tradició d'elevada politització i de vot obligatori, així com la importan
cia de les relacions clientelars en les convocatóries per escollir institucions pro
peres al ciutadá han contribuít a mantenir una participació elevada, compensant 
la menor importancia real d'algunes d'aquestes institucions. 
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Taula 2.1 

PARTICIPACIÓ I ABSTENGO DIFERENCIAL EN ALGUNS PAÍSOS EUROPEUS (1980-1995) 

Alemanya 
Italia 
Franga 
Holanda* 
Catalunya 

Participació 
en legislatives 

84,8 
88,0 
71,2 
83,7 
73,9 

Participació 
en regionals 

75,8 
86,9 
68,6 
67,5 
60,7 

Diferencia 

9,0 
1,1 
2,6 

16,2 
13,2 

Patio regionals/1 

legislatives 

89,3 
98,7 
96,3 
80,6 
82,1 

* Les dades d'Holanda fan referencia únicament ais anys vuitanta. 

Finalment, Franca presenta una evolució molt marcada de la participació en 
les seves eleccions regionals: en 12 anys han passat d'un 78,2% de participació 
l'any 1986, al recent i escás 59% de 1998. Sens dubte, la dada de 1986 és atípica, 
peí fet de tractar-se d'un cas de coincidencia d'eleccions regionals i legislatives, 
donant lloc a una participació mes alta del que és habitual. Pero fins i tot obli-
dant aquesta dada, la davallada de 1992 a 1998 és de gairebé 10 punts, i confor
ma un nou panorama de gran desmobilització, en el qual es fa gairebé impossi-
ble destriar els elements conjunturals que pugui haver-hi de les tendéncies mes 
estables i a mig termini. En tot cas, la considerado conjunta d'aquestes tres con
vocatories dona lloc a un panorama on les eleccions regionals son les segones 
mes participa ti ves, situant-se molt mes a prop de les eleccions de primer ordre 
que de les convocatories europees, i per tant, mes a prop del patró alemany que 
de Tactual situado holandesa. 

En definitiva, la situado europea es caracteritza pels següents grans trets: 
—La participació en les eleccions regionals se sitúa sempre en algún lloc 

entre la máxima participació de les eleccions de primer ordre i la mínima de les 
eleccions europees, en alguns llocs per sobre i en altres per sota de les eleccions 
municipals. 

—La participació, pero molt particularment la participació en eleccions regio
nals, ha caigut significativament en els darrers anys a tots els paísos estudiats. El 
fet que es tracti d'un fenomen tan general for^a a descartar explicacions particu-
lars de cada cas i apunta a la necessitat de buscar respostes generáis. 

•La importancia objectiva de les institucions regionals existents no mostra 
cap relació aparent ni amb el grau d'abstenció absolut en les convocatories regio
nals, ni amb la importancia de l'abstenció diferencial. Aquesta sembla explicar-se 
molt mes per tradicions culturáis o dinámiques de relació entre partits i ciutadans 
o per la coincidencia entre convocatories i el conjunt de mecanismes institucio-
nals existents. 

La propera aparició de convocatories regionals en un deis principáis paísos 
europeus que avui no en teñen (Gran Bretanya) suposará un nou escenari clau 
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per estudiar aquest fenomen. En la realitat examinada fins aquí, l'abstenció dife
rencial existeix arreu pero amb intensitats molt diverses. Catalunya destaca com 
el cas de major abstenció absoluta en eleccions autonómiques i com el segon des-
prés d'Holanda en abstenció diferencial. No es tracta dones d'un fenomen exclu-
siu de Catalunya en si mateix, pero sí d'un cas particular per la seva magnitud, 
sobretot si pensem que les competéncies del Parlament son clarament superiors 
a les de tots els casos estudiats aquí, amb la possible excepció alemanya. 

2.2. Catalunya entre les CCAA de l'Estat espanyol 

En el conjunt d'Europa constatávem una diversitat cultural i institucional 
excessivament gran per poder afinar massa les comparacions. Una estructura ins
titucional asimétrica pero amb importants trets en comú, com és la de l'Estat 
espanyol ens permet aprofundir en aquest análisi per tal de veure fins a quin punt 
la important diferencia participativa entre eleccions generáis i autonómiques a 
Catalunya és habitual en altres entorns. 

La principal conclusió d'aquesta análisi és que Catalunya és diferent, almenys 
en la intensitat del fenomen estudiat. Si totes les CCAA sense excepció presenten 
un patró de comportament en el qual les eleccions autonómiques registren una 
participado mes reduída que les generáis, també és cert que les diferencies no 
son enlloc tan grans com a Catalunya. Si ens fixem en la mltjana de participado 
en eleccions autonómiques (taula 2.2), Catalunya presenta la segona mes alta de 
PEstat, superada únicament per Galicia. A mes, aquesta dada és en bona mesura 
el resultat d'uns inicis democrátics molt abstencionistes a Galicia, que ha anat 
trencant amb aquesta tendencia, de manera que si consideréssim únicament els 
anys noranta, Catalunya presentaría la máxima abstenció amb un 40,7%, clara
ment per davant del 36,7% de Galicia. 

Pero aquesta dada podría ser el resultat d'un substrat cultural propi on, per 
major desinterés o escepticisme, es constates un allunyament reiterat deis catalans 
respecte de l'ámbit electoral. Tot i no tractar-se d'una de les CCAA mes parti-
cipatives de l'Estat (com semblava que ho seria l'any 1977, donat un major nivell 
de desenvolupament i d'aparent politització), tampoc pot dir-se que es tracti de 
la CCAA mes apática de l'Estat: és la quarta CCAA mes abstencionista en eleccions 
europees, la cinquena en municipals i la sisena en legislatives, quedant general-
ment per darrere d'algunes de les comunitats del Cantábric (Galicia i Astúries) i 
de les illes (Balears i Cañarles). Per tant, tot i que Catalunya presenta índexs de 
participado per sota de la mitjana estatal, tampoc es tracta d'una CCAA que des-
taqui peí seu comportament globalment passiu, excepte en el cas de les eleccions 
autonómiques. 
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Taula 2.2 

ABSTENCIÓ EN ELECCIONS AUTONÓMIQUES 

1983 1987 1991 1995 Miljana 

Aragó 
Astúries 
Balears 
Canáries 
Cantabria 
Castella-la Manxa 
Castella-Lleó 
Extremadura 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Rioja 
Comunitat Valenciana 
Andalusia" 34,0 
Catalunyab 38,6 
Galicia* 53,7 
País Base41 41,2 

33,2 
35,0 
35,2 
38,1 
26,4 
26,6 
29,9 
28,1 
30,3 
31,5 
29,1 
29,8 
27,3 
29,2 
35,7 
42,6 
31,6 

30,3 
33,4 
33,1 
34,6 
23,7 
24,1 
25,9 
25,6 
30,5 
27,4 
27,1 
27,6 
24,7 
44,7 
40,7 
40,5 
29,6 

35,6 
41,3 
39,6 
38,2 
27,7 
27,1 
32,4 
29,0 
40,6 
35,1 
33,3 
31,1 
30,8 
32,7 
45,1 
35,8 
39,0 

28,4 
40,1 
36,2 
35,0 
26,0 
21,2 
25,6 
21,1 
29,2 
24,0 
31,6 
23,8 
24,7 
22,1 
36,4 
37,5 
40,3 

31,9 
37,4 
36,0 
36,5 
25,9 
24,7 
28,5 
25,9 
32,6 
29,5 
30,3 
28,1 
26,8 
32,5 
39,3 
42,0 
36,3 

" Les dates de les eleccions autonómiques a Andalusia son 1982, 1986, 1990, 1994 i 1996. 
h 1980, 1984, 1988, 1992 i 1995. 
c 1981, 1985, 1989, 1993 i 1997. 
d 1980, 1984, 1986, 1990 i 1994. 

En definitiva, i tal com constatávem en la comparado amb Europa, hi ha abs-
tenció diferencial en totes les CCAA de l'Estat espanyol. Pero, alhora, la taxa d'abs-
tenció diferencial de Catalunya (13,2 punts) és clarament superior a la de totes les 
altres CCAA (grafic 2), situant-se molt clarament per sobre en la major part deis 
casos: Tabstenció creix en un 50% de les eleccions generáis a les autonómiques 
a Catalunya, mentre que aquest creixement se sitúa entom al 20% en la major part 
de CCAA. En termes de la jerarquia participativa ja comentada per Europa, 
Catalunya forma part també del reduüt grup de CCAA on la participado en elec
cions locáis és superior a la que es registra en convocatóries autonómiques (taula 
2.3), tot i que aquesta dada presenta també problemes de comparabilitat. 

La singularitat catalana és manifesta, pero alhora aqüestes dades poden ser 
objecte d'una crítica senzilla. En 13 d'aquestes CCAA, les eleccions autonómiques 
es celebren de forma simultánia a les eleccions municipals, i dona Uoc a realitats 
poc comparables. La doble convocatoria simultánia té almenys dos efectes. En pri
mer lloc, dona major visibilitat a l'elecció, permet que mes ciutadans se n'assa-
bentin i es motivin i ofereix mes incentius ais partits polítics per tractar de mobi-
litzar els ciutadans. En segon lloc, quan coincideixen dues convocatóries i una 
d'elles porta els electors a les urnes, es constata generalment un efecte de conta-
gi, de manera que aquests electors acostumen a «rendibilitzar» el viatge al collegi 
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electoral emetent el vot en ambdues convocatóries, tot i que en algún cas sois 
existís un interés real en una d'elles. Per tant, especialment a les poblacions 
menors on la taxa de participació en eleccions locáis tendeix a ser molt alta es 
produeix sens dubte el fenomen de ciutadans que, aprofitant el viatge al col-legi 
electoral per escollir el consistori, apronta per emetre el seu vot en una comtesa 
autonómica que, potser per si mateixa no l'hagués motivat suficientment. 

Gráfíc 2 

ABSTENCIÓ DIFERENCIAL PER CCAA (EXPRESSAT EN DIFERENCIA 
DE PUNTS PERCENTUALS ENTRE L 'ABSTENCIÓ AUTONÓMICA I LA GENERAL) 
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Sens dubte es tracta d'un argument gens menyspreable i que obliga a mati-
sar l'espectacularitat de les dades ja examinades. L'efecte de la major visibilitat i 
mobilització partidaria i mediática juguen a favor de la major participació autonó
mica en aqüestes CCAA i el contagi és molt probable en alguns petits municipis. 
El que no pot fer-se de forma acrítica és assumir que tot el «contagi» és unidirec
cional. És a dir, que l'elecció municipal és sempre la que porta els ciutadans a les 
urnes i l'elecció autonómica la que se'n beneficia. De fet, en gairebé totes aqües
tes CCAA, excepte a Astúries i Navarra, la mitjana de participació és lleugerament 
superior en la convocatoria autonómica que en la municipal, tot i que aixó sigui 
producte del resultat de 1979, l'únic cas de no-coincidencia i on la participació 
municipal va ser especialment escassa. El mateix cas de 1979, Túnica elecció 
municipal que es fa en solitari i que dona lloc a la menor taxa de participació en 
aqüestes eleccions podria ser un argument a favor del rol mobilitzador de les elec
cions autonómiques en aqüestes CCAA. Pero cal recordar el context de marcada 
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de desmobilització de l'any 1979, poc després d'una convocatoria també molt abs
tencionista com les eleccions legislatives d'aquell mateix any. 

Taula 2.3 

DIFERENCIA ENTRE PARTICIPACIÓ EN ELECCIONS MUNICIPALS I AUTONÓMIQUES 

Mes participació autonómica 
CCAA Diferencia 

Mes participació municipal 
CCAA Diferencia 

Extremadura 
Cantabria 
Castella-Lleó 
Castella-la Manxa 
Murcia 
Canáries 
Com. Valenciana 
Aragó 
Rioja 
Madrid 
Andalusia 
Balears 
País Base 

1,7 
1,5 
1,3 
1,2 
0,9 
0,8 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
0,6 
0,3 
0,2 

Astúries 
Navarra 
Galicia 
Catalunya 

-1,1 
-1,2 
-2,3 
-3,3 

En definitiva, en les eleccions simultánies el que predomina básicament son 
taxes de participació molt similars, generades per aquest efecte de contagi i amb 
taxes de participació que s'han vist afavorides per la major mobilització que pro
voca una doble elecció, que a mes té ressó i implicacions a tot l'Estat. Per tant, 
tornem a constatar la singularitat quantitativa de l'abstenció diferencial catalana i, 
alhora, la dificultat de realitzar una comparació fiable amb aqüestes CCAA que no 
teñen eleccions autonómiques de forma aíllada. 

2.3. Les CCAA del 151 

Si les eleccions autonómiques a Catalunya son incomparables amb el que 
passa al conjunt de TEstat, no succeeix el mateix amb les altres tres CCAA que 
compten amb el seu propi calendan electoral i que, per tant, tendeixen a celebrar 
les seves eleccions autonómiques de forma afilada: Galicia, País Base i Andalusia. 
També la relació amb l'autogovern, que en aqüestes CCAA era una reivindicació 
mes sentida i sostinguda per la ciutadania abans i després del seu establiment 
contribueix a convertir-Íes en realitats mes comparables. Fins i tot des del punt de 
vista institucional i de competéncies, i tot i la diversitat de ritmes i nivells d'auto-
govern existents entre aqüestes quatre CCAA, comparteixen el fet de ser les que 
han assolit abans un major nivell competencial, el que les converteix en objecti-
vament mes importants amb vista ais seus ciutadans. 
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Com ja s'ha vist a l'apartat anterior, Galicia té la mitjana d'abstenció autonó
mica mes alta, seguida de Catalunya, el País Base i Andalusia. Pero en termes 
d'abstenció diferencial (i, fins i tot, d'abstenció autonómica en els noranta) 
Catalunya se sitúa també en el primer lloc entre aqüestes CCAA (taula 2.4), 
doblant la diferencia participativa de les altres tres. En totes elles es vota mes en 
les eleccions generáis, pero en les altres les diferencies son molt mes irregulars i 
fluctuants que en el cas cátala. Aqüestes diferencies son espectaculars en algún 
cas (entre les autonómiques de 1980-1981 al País Base i Galicia i les eleccions 
generáis de 1982 en aqüestes mateixes CCAA, per exemple), pero molt reduídes 
en altres (entre les autonómiques de 1985-1986 en aqüestes mateixes CCAA i les 
eleccions generáis de 1986), com si en aqüestes comunitats l'abstenció diferencial 
fos el resultat de conjuntures canviants, mentre a Catalunya fos un patró de com-
portament regularment establert i consolidat. 

Taula 2.4 

ABSTENCIÓ EN ELECCIONS LEGISLATTVES I AUTONÓMIQUES 
I ABSTENCIÓ DIFERENCIAL (CCAA DEL 1 5 1 ) 

Andalusia Galicia País Base Catalunya 

Legislatives 
1977 
1979 
1982 
1986 
1989 
1993 
1996 
Mitjana 

Autonómiques 
les 
2es 
3es 
4es 
5es 
Mitjana 

Diferencial* 
les-1982 
2es-1986 
3es-1989 
4es-1993 
5es-1996 
Mitjana 

21,5 
31,4 
34,0 
28,6 
30,6 
23,1 
21,5 
27,2 

34,0 
29,2 
44,7 
32,7 
22,1 
32,5 

0,0 
0,6 

14,1 
9,6 
0,6 
5,3 

39,3 
48,7 
36,3 
41,0 
39,2 
29,8 
22,9 
36,7 

53,7 
42,6 
40,5 
35,8 
37,5 
42,0 

17,4 
1,6 
1,3 
6,0 

14,6 
53 

L 

23,6 
34,1 
19,4 
32,2 
33,1 
29,9 
28,5 
28,7 

41,2 
31,6 
29,6 
39,0 
40,3 
36,3 

21,7 
-0,6 
-3,5 
9,1 

11,8 
7,6 

20,7 
31,5 
19,3 
30,8 
32,9 
24,1 
23,5 
26,1 

38,6 
35,7 
40,7 
45,1 
36,4 
39,3 

19,3 
4,9 
7,8 

21,0 
12,9 
13,2 

* Diferencia entre la convocatoria legislativa (de la qual s'indica l'any) i les eleccions autonómi
ques (segons el cas, les primeres, les segones...). 
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Com a mínim en el cas d'Andalusia continua existint una objecció possible a 
aquesta comparació: en aquella CCAA s'han celebrat cinc eleccions autonómi
ques, pero tres d'elles de forma simultánia a altres convocatóries: l'any 1986 i l'any 
1996, coincidint amb eleccions generáis i l'any 1994 el mateix dia que les elec
cions europees. El primer fet que cal destacar és el ciar impacte mobilitzador d'a-
questa simultaneítat, en la mateixa línia del que observávem per les CCAA del 143: 
en les eleccions celebrades de forma a'illada, la participado ha estat d'un 60,7%, 
en l'elecció que coincidia amb europees del 67,3% i en les coincidents amb elec
cions generáis del 74,4%. És un efecte gens menyspreable, obtingut sense trencar 
amb l'existéncia d'una dinámica política propia de la comunitat i que cal reteñir 
per parlar de possibles respostes a l'abstenció. Pero, alhora, és una circumstáncia 
que dificulta novament la comparació amb les CCAA que, com les tres restants, 
han celebrat sempre les seves eleccions autonómiques de forma a'illada. 
L'abstenció diferencial a Andalusia, si excloem del cálcul les eleccions celebrades 
simultániament amb altres convocatóries creix fins ais 11-12 punts2 i, per tant, 
queda molt prop de la xifra catalana tot i que segueix mantenint-se lleugerament 
per sota d'aquesta. 

En definitiva, com en les comparacions prévies, Catalunya mostra una inten-
sitat mes elevada en la seva abstenció autonómica i en la seva abstenció diferen
cial. Quines explicacions poden existir a aquesta situació, quan establim la com
paració amb CCAA relativament similars amb la catalana, almenys a nivell 
institucional? Una primera línia de resposta aproxima Catalunya al País Base, pero 
distingeix aqüestes dues CCAA de Galicia i Andalusia: mentre aqüestes han estat 
tradicionalment zones d'emigració, aquelles han estat comunitats que han rebut 
importants onades immigratóries en les darreres décades. L'any 1990, a Catalunya 
el 33 % de la població havia nascut fora d'aquesta CCAA i un altre sector impor-
tant tenia dos pares d'origen no cátala i vivia en entoms socials on la presencia 
del cátala és residual. També al País Base es dona una situació similar, amb un 
29% de la població nascuda fora de la CCAA. Des del punt de vista de l'absten
ció aquest contingent dlmmigrants entre la població pot teñir, almenys, dos grans 
conseqüéncies: en primer Uoc, a tot el món s'ha comprovat que les persones que 
canvien de localitat de residencia tendeixen a votar menys durant uns anys, dona
da la seva menor inserció en el nou entorn; en segon lloc, en el cas concret d'a-
questes dues comunitats, el fet que aquests immigrants provinguin d'un context 
cultural diferent pot facilitar un menor interés pels temes polítics mes autóctons, 
el que es traduiria en una menor participado en eleccions autonómiques. 

El problema d'aquesta interpretado és que el seu resultat lógic seria consta
tar una abstenció autonómica i/o diferencial mes alta a Catalunya i al País Base, 
respecte les altres dues CCAA. Pero al País Base, sense eleccions simultánies i amb 
una situació migratoria similar, ambdós indicadors presenten resultats molt dife
rente ais catalans. Continúen existint dues possibles explicacions a la major parti-

2. Depenent de si comparem la taxa de participado amb la del conjunt d'eleccions legislatives o 
de si suprimim del cálcul aquelles que se celebren simultániament amb autonómiques. 
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cipació autonómica basca. La primera situaría Pémfasi en la situació de violencia 
i polarització política que viu aquesta CCAA i que portaría que les eleccions 
autonómiques prenguessin una importancia inusual, no sois com a mecanisme 
per a escollir una administració, sino com un escenari mes de rintens conflicte 
polític que es viu a la societat. Com en PEuropa deis anys trenta, una elevada par
ticipado electoral seria el reflex d'una intensa polarització política. La segona 
explicació se situaría en la diferent situació competencial entre ambdues comuni-
tats. Des d'aquest punt de vista, les eleccions autonómiques basques recullen una 
major afluencia de votants perqué tant des del punt de vista simbólic com mate
rial, la importancia de les institucions basques d'autogovern és significativament 
superior a les catalanes. Per una o altra rao, el resultat seria que les eleccions 
autonómiques basques serien menys de «segon ordre» que les catalanes i, en con-
seqüéncia, atraurien una major atenció i mobilització ciutadanes. 

La manca d'estudis aproíundits sobre el tema al País Base o d'ámbit compa-
rat dificulta donar una resposta definitiva a aquest interrogant. En tot cas, aques
ta inexistencia de recerques és segurament simptomática tant de la manca d'in-
terés per una abstenció autonómica relativament escassa, com d'una probable 
manca de diferencies espectaculars en la distribució social, territorial i política d'a-
questa abstenció. Per tal de fer una primera comparado amb el cas cátala, on la 
intensitat de l'abstenció diferencial és molt especialment marcada en Tarea metro
politana de Barcelona, on mes poblado treballadora i immigrant es concentra 
(capítol 1), hem observat qué succeeix a Pentom metropolita de Bilbao (taula 2.5). 
Les taxes globals d'abstenció diferencial en aquesta zona son marcadament infe-
riors a les de la zona homónima de Barcelona i no son radicalment diferents de 
les que constatem al conjunt del País Base. Tot i que s'aprecia un ciar canvi de 
tendencia, peí qual aquesta zona ha deixat de teñir una abstenció diferencial per 
sota de la mitjana del País Base a principis deis anys vuitanta, a tenir-la superior 
mes recentment les diferencies no son abrumadores i queden molt Uuny deis 
resultats de l'AMB. Per tant, sigui quin sigui el factor que provoqui la menor des-
mobilització de la ciutadania basca en les seves eleccions autonómiques, aquesta 
presenta una característica fonamental que la diferencia clarament de la catalana: 
la seva distribució territorial (i, per tant, social) está molt menys marcada que a 
Catalunya i es distribueix de forma mes homogénia per tot el territori. És com si 
la diferencia global entre l'abstenció diferencial catalana i basca es concentres tota 
en l'AMB, de manera que la resta de Catalunya no té un patró tant diferencial del 
base i és l'AMB la que genera els 6-7 punts que separen ambdues comunitats. 
Aquest patró no permet treure cap conclusió definitiva sobre explicacions, pero 
apunta que fer recaure tota Pexplicació en la violencia o les competéncies pot 
resultar insuficient, donat que bona part de Catalunya s'assembla al País Base. 
Sembla dones que mes que buscar explicacions en les singularitats del País Base, 
caigui fer-ho en les d'aquesta zona concreta de Catalunya. 
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Taula 2.5 

ABSTENCIÓ DIFERENCIAL A L'ÁREA METROPOLITANA DE BILBAO 

les-1982 2es-1986 3es-1989 4es-1993 5es-1996 MItjana 

Barakaldo 
Basauri 
Portugalete 
Sestao 
Bilbao 
AMBilbao 
AMB - Bilbao 
País Base 

AMBarcelona 
Total AMB 
(-BCN ciutat) 
Catalunya 
Catalunya - AMB 

13,2 
24,7 
29,0 
22,9 
21,2 
21,1 
20,8 
21,7 

22,1 

21,3 
19,3 
16,0 

2,3 
2,1 
2,2 
2,1 
0,7 
1,3 
2,2 

-0,6 

5,5 

9,4 
4,9 
3,6 

3,0 
3,6 
1,9 
3,1 
2,1 
2,4 
2,9 

-3,5 

10,5 

13,3 
7,8 
6,1 

14,9 
11,5 
16,2 
18,3 
11,8 
13,1 
15,0 
9,1 

25,0 

28,6 
21,0 
17,2 

16,1 
15,4 
15,0 
15,9 
13,0 
14,1 
15,7 
11,8 

14,2 

18,0 
12,9 
10,9 

9,9 
11,5 
12,9 
12,5 
9,8 

10,4 
11,3 

7J 

15,5 

18,1 
13,2 
10,8 

2.4. Diferencies de participació entre eleccions autonómiques 
i municipals a Catalunya 

Un altre element de comparado rellevant per a la pregunta de si l'abstenció 
diferencial és o no és -normal» el trobem en els nivells de participació de les elec
cions municipals. Son eleccions de segon ordre: la importancia que la gent els atri-
bueix está clarament peí darrere de la d'eleccions generáis, i están presidides, en 
bona mesura, per qüestions d'ámbit estatal malgrat que el que s'escolleix son els 
membres deis consistoris locáis. Tot aixó es tradueix en una menor participació. No 
obstant aixó, a Catalunya, l'abstenció que registren és la mes petita de totes les con-
vocatóries de segon ordre, situant-se en un promig del 36%, 3,3 punts menys que 
en eleccions autonómiques. Fins ara, el sostre participatiu de les eleccions munici
pals (el 31,5% de 1987) es troba uns 4 punts per sobre del de les autonómiques 
(35,7, Tany 1984), mentre que el récord d'abstenció (42,2, l'any 1991) está a 3 
punts ciel 45,1% de les autonómiques de 1992. Ja hem vist que, encara que la 
diferencia pugui semblar escassa, és la mes important a nivell de les comunitats 
autónomes de l'Estat espanyol. En tot cas, tampoc no sembla una diferencia insal
vable. 

Si es considera que el volum d'abstenció que s'assoleix en eleccions munici
pals equival ais efectes perjudicials que per a la participació teñen les eleccions 
de segon ordre, només resten 3,3 punts per explicar de l'abstenció autonómica, 
és a dir, menys d'un 10% del seu volum total i el 25% del seu volum «diferencial». 
Evidentment, aquesta proporció varia molt d'un municipi a un altre. Prenent com 
a referencia els municipis deis grans cinturons industriáis, trobem, per exemple, 
que a l'área metropolitana de Tarragona hi ha un seguit de municipis (Roda de 
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Berá, Torredembarra, Vandellós, Cunit; vegeu el capítol 1) on la participació en 
eleccions municipals és molt mes a prop del nivell de les generáis que no pas del 
de les autonómiques i on, per tant, el factor segon ordre o bé no contribueix a 
explicar gairebé res de l'abstenció diferencial o bé aquest no afecta les eleccions 
locáis. Per contra, a la mateixa ciutat de Barcelona, l'abstenció mitjana en les con-
vocatóries autonómiques és lleugerament inferior a la de les municipals i darre-
rament s'ha arribat al punt que les xifres s'han equiparat totalment i fluctúen de 
forma gairebé idéntica. En aquest cas, es podría dir que l'abstenció diferencial és 
només el resultat deis efectes de segon ordre i que no cal recorrer a circumstán-
cies especifiques de les eleccions autonómiques per entendre-la. Entre aquests 
dos extrems es mouen la resta de municipis, sense que haguem pogut descobrir 
cap mena d'explicació global.3 És un fenomen extremadament divers, que depén 
alhora d'un gran nombre de factors. Entre d'altres, cal mencionar aquí el de la 
mida del municipi. El fet que les poblacions mes petites registrin taxes de parti
cipació especialment altes en els comicis locáis pot fer que la distancia que les 
separa de les autonómiques sigui important encara que l'abstenció en autonómi
ques es mantingui relativament baixa. Com a mostra d'aixó, la taula 2.6 incorpo
ra una darrera fila on s'expressa en percentatge la quantitat d'abstenció addicio-
nal que les eleccions autonómiques comparteixen amb les municipals i que, 
seguint amb la nostra hipótesi, es podría atribuir al seu comú carácter de segon 
ordre. Vist així, Tarea metropolitana de Barcelona no apareixeria com a principal 
exponent de l'abstenció mes estrictament autonómica. Pero en certa mesura aixó 
és el resultat del carácter mes urbá de la regió, que fa que l'abstenció municipal 
estigui molt mes a prop de l'autonómica del que ho está en les zones mes rurals. 
En qualsevol cas, amb aquest exercici només es tracta d'evidenciar que les elec
cions autonómiques comparteixen amb altres tipus d'eleccions unes característi-
ques que les fan menys participatives, i que bona part del que aquí hem anome-
nat abstenció diferencial no és exclusiu de les convocatóries autonómiques sino 
que també apareix en d'altres convocatóries, les municipals, també qualificades 
de menor importancia pero que assoleixen majors cotes de participació. En tant 
que l'abstenció en eleccions municipals pot ser un índex del grau de desmobilit-
zació atribuíble ais efectes de segon ordre, resulta que, de l'abstenció diferencial, 
només una petita proporció és responsabilitat de factors específics deis comicis 
autonómics. A grans trets, aquesta proporció es podría fixar entre un 15 i un 40% 
del volum d'abstenció diferencial de les eleccions autonómiques respecte de les 
generáis. 

3. Per exemple, els tres municipis que han sevit de font de reclutament deis grups de discussió 
que s'anaíitzen dins d'aquest mateix treball. Les diferencies d'abstenció entre eleccions autonómiques 
i municipals eren de 10,8 punts percentuals a Santa Coloma de Gramenet, de 6,2 a Viladecans i de 3,5 
a l'Hospitalet, la qual cosa suposava que el factor segon ordre explicava el 51, el 70 i el 82% de l'abs
tenció diferencial deis respectius municipis. És a dir, a Santa Coloma els factors propis de les autonó
miques estañen molt presents, i molt menys a l'Hospitalet. 
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Taula 2.6 

DIFERENCIES D'ABSTENCIÓ ENTRE ELECCIONS AUTONÓMIQUES I MUNICIPALS, 1980-1995 

A80-M79 
A84-M83 
A88-M87 
A92-M91 
A95-M95 

Mitjana 
% 2n ordre 

t 

Catalunya 

-0,5 
3,6 
9,2 
2,9 
1,2 

3,3 
75,0 

Área Metropolitana 
de Barcelona 

-7,1 
4,6 

10,3 
1,8 
0,7 

2,1 
86,0 

AMBsense 
Barcelona 

2,1 
7,4 

12,3 
4,0 
1,1 

5,4 
71,4 

Catalunya 
senseAMB 

7 
2,6 
8,1 
4,1 
1,6 

4,7 
58,8 

Després d'arribar a aqüestes conclusions sorgia un interrogant: els que no 
participen en eleccions municipals son realment els mateixos que tampoc no ho 
fan en les autonómiques? Vam mirar de resoldre aquest dubte a partir deis resul
táis d'enquestes on apareixien els récords de vot de comicis autonómics i muni
cipals. El primer pas era comparar els perfils deis abstencionistes d'una i altra con
vocatoria. En cap deis casos analitzats apareixien diferencies significatives, ni de 
tipus sociológic ni de carácter actitudinal.4 Els no votants d'eleccions autonómi
ques i locáis oferien moltes mes semblances que dissimilituds, cosa que feia pen
sar que efectivament es tractava deis mateixos grups. Evidentment, les diferencies 
es disparaven quan les dues convocatóries de la comparado, malgrat que conse-
cutives, eren llunyanes en el temps i presentaven nivells de participado mes desi-
guals. Fins i tot en aquests casos, el nombre d'abstencionistes que eren exacta-
ment els mateixos d'una a altra elecció era considerable. Per exemple, el 67% deis 
electors que no van votar en les municipals de 1995 0'abstenció total de les quals 
va ser del 35,2%) repetien aquest comportament respecte de les autonómiques de 
1992 (amb una abstenció del 36,4%). 

A l'espera d'un estudi mes rigorós en aquest sentit, cal concloure, dones, 
que la major part de l'abstenció diferencial no es pot considerar específica de 
les eleccions autonómiques sino que afecta, al mateix temps, les altres eleccions 
considerades de menor importancia que les legislatives estatals. I que, com era 
d'esperar, hi ha forga coincidencia entre els perfils d'uns abstencionistes i els 
altres, fins al punt que una proporció important d'aquests son efectivament els 
mateixos. 

4. Vam comparar les eleccions autonómiques de 1992 i 1995 amb les municipals de 1991 i 1995, 
respectivament. Vam repetir I'exercici amb les autonómiques de 1992 i les municipals de 1995. Les 
dades provenen de dues enquestes de l'Institut de Ciéncies Polítiques i Socials (ICPS) realitzades el 
novembre de 1993 (N-1200) i l'octubre de 1996 (N-1200). ICPS (1996): Sondeig d'opinió. Catalunya. 
1993, Barcelona; i ICPS (1997): Sondeig d'opinió. Catalunya. 1996, Barcelona. 



És normal aquesta abstenció diferencial? 73 

2.5. Conclusions 

En síntesi, podríem dir que hem arribat a dues conclusions igualment impor-
tants: 

1. En primer lloc, l'existéncia d'abstenció diferencial a Catalunya és absolu-
tament normal en perspectiva comparada. També a Munic, Utrecht, Cáceres i 
Barakaldo hi ha menys gent que vota en les eleccions regionals que en les gene
ráis i, per tant, l'existéncia de menor participado en les eleccions autonómiques 
catalanes que en les generáis no és en si mateixa anormal. També a Catalunya, la 
major part d'aquesta abstenció «de mes» és el resultat del seu carácter de segon 
ordre. 

2. En segon lloc, pero, hem constatat que la intensitat de ¡'abstenció dife
rencial a Catalunya sí resulta excepcionalment elevada i de difícil explicado apa-
rent. Malgrat la comparado amb entorns molt heterogenis, algún d'ells forga simi
lar al cátala, en cap cas hem trobat índexs d'abstenció diferencial iguals al cátala. 
És possible anar trobant explicacions ad hoc per justificar moltes d'aquestes 
diferencies, pero resulta difícil a partir d'aquestes entendre plenament aquesta sin-
gularitat del cas cátala. 

Des del punt de vista de les possibles respostes a aquesta abstenció les 
Uigons a extreure son també dobles. En primer lloc, aquesta excepcional intensi
tat fa pensar que és desitjable i possible reduir aquesta abstenció autonómica. 
D'altra banda, no tindria sentit, sense canvis institucionals excepcionals i donada 
rexperiéncia comparada, pensar en pretendre aconseguir una abstenció igual a la 
d'eleccions legislatives. Reduir les xifres fins a aproximar-se a nivells similars ais 
de les CCAA del 151 podría ser un objectiu tant ambiciós com realista. 





CAPÍTOL 3 

PERFILS SOCIALS DELS ABSTENCIONISTES 
EN UES ELECCIONS AUTONÓMIQUES, 1984-1995 

En aquest capítol es fa una descripció deis principáis trets sociológics i acti-
tudinals deis abstencionistes en les eleccions al Parlament de Catalunya i de la 
seva evolució al llarg de les convocatóries successives, des de 1984 a 1995. 
L'objectiu del capítol no és cap altre que proporcionar un retrat fidel del coMec-
tiu que protagoniza el fenomen que aquí ens ocupa, a partir de Pexplotació d'en-
questes postelectorals.1 Si en els capítols anteriors hem explorat en qué consisteix 
i on és mes intensa Pabstenció diferencial, aquí veurem qui son i quins trets ide-
ológics básics teñen els abstencionistes autonómics. No es tracta tant d'apoitar 
noves interpretacions a partir d'una análisi de les dades, sino de mostrar-Íes d'una 
forma mes sintética i assequible que la que ofereixen les taules bivariades (vegeu 
els annexos). 

Únicament en alguns moments combinarem aquesta lógica mes descriptiva 
amb una de mes analítica, per explorar el rol que alguns d'aquests trets juguen 
en l'explicació de Pabstenció. Amb aquesta finalitat, hem creat una nova base de 
dades, formada per la combinació de les quatre enquestes postelectorals citades. 
Aixó ens ha permés comptar amb una mostra de gran mida (N = 11849) que pos-
teriorment s'ha modificat per tal de donar el mateix pes a cadascuna de les 
enquestes origináis (N ponderat - 47709).2 Aquesta base de dades ens permetrá 
explorar interaccions entre variables que generalment no poden estudiar-se per 
manca de dades suflcients o analitzar amb mes detall la relació entre algunes 
variables i el vot, com pot ser l'análisi deis comportaments participatíus per grups 
d'edat quinquennals. Ha mostrat ser especialment útil per analitzar el grup d'abs-
tencionistes diferenciáis per separat, tasca que no hagués estat possible realitzar 
a partir de les mostres origináis considerades individualment. Malgrat que aquest 

1. Es tracta deis estudis 1413 (postelectoral de 1984), 1750 (1988), 1998 (1992) i 2199 (1995) deis 
CIS. L'enquesta postelectoral de 1980 no es troba disponible en disquet i conté molt escassa informa
do d'utilitat per aquest estudi. 

2. És per aixó que no hem inclós les n en cada cas, pero sí que s'indica que ni ha manca de dades 
(MD) quan no ni ha individus suficients com per poder considerar significatiu un percentatge. 
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capítol está dedicat ais abstencionistes autonómics sense distincions, en alguns 
moments hem afegit comentaris sobre els abstencionistes diferenciáis que ens han 
semblat interessants. 

El capítol té, dones, dos grans objectius. En primer lloc, apuntar, ni que sigui 
de forma implícita, alguns trets característics del grup que permetin fer-se una 
idea deis factors que porten a no votar. En tot cas, insistim que no abordarem 
amb detall l'explicació de per qué es produeix cada una de les relacions empíri-
ques entre les variables estudiades i l'abstenció, dones aquesta tasca está ja cober-
ta en altres treballs.3 En segon lloc, i avan^ant-nos ais objectius fináis del nostre 
treball, el capítol pretén ser una guia per a l'acció contra l'abstenció: es descriu-
ran acuradament els seus protagonistes, com a informado indispensable a l'hora 
de pensar qualsevol tipus d'estratégia mobilitzadora. 

Amb aquest objectiu en ment, hem optat per fer una lectura de les dades en 
dues direccions. La lectura horitzontal ofereix una visió del comportament parti-
cipatiu de cada grup considerat independentment del seus pes relatiu dins de l'e-
lectorat i, per tant, ajuda a interpretar el fenomen de l'abstenció. Es tracta de veure 
quins grups practiquen amb major freqüéncia i intensitat l'abstenció en les elec-
cions autonómiques. Per contra, la lectura vertical informa sobre la composició 
real del collectiu abstencionista i és útil en tant que defineix els principáis trets 
del grup objectiu. És a dir, en ocasions, i especialment a l'hora d'imaginar mesu
res palliatives, ens interessará mes si la gran part deis abstencionistes pertanyen 
a una determinada classe social que si aquest grup participa uns pocs punts per 
sobre d'altres grups molt minoritaris. Les dues lectures son necessáries i es com
plementen. L'una explica millor el fenomen, pero l'altra té mes poder descriptiu. 

Al mateix temps tractarem d'estudiar l'evolució que han anat patint els per-
fils deis abstencionistes des de 1984. No es tracta només de veure quines son les 
pautes de canvi i continui'tat d'aquest comportament, sino d'establir si aqüestes 
tendéncies canvien en fundó del context que envolta cada elecció. A grans trets, 
les eleccions de 1984 i 1995 han estat mes mobilitzadores que les de 1988 i 1992, 
on la continui'tat era la nota dominant. La convocatoria de 1984 va crear en deter
mináis sectors moltes expectatives sobre el possible assoliment d'una majoria 
absoluta al Parlament per part de CiU; la de 1995 va portar la pérdua d'aquella 
majoria absoluta, després d'haver-se mantingut durant mes de 10 anys. Intentarem 
constatar canvis de conducta a partir d'aquest tipus de consideracions d'ámbit 
conjuntural. En definitiva, es tracta de veure si l'ampliació del coHectiu absten
cionista en els moments de máxima desmobilització (1988 i 1992) suposa el man-
teniment de les seves característiques i la seva extensió peí conjunt de Pelectorat 
o si suposa una transformado en la fisonomia d'aquest grup amb la seva exten
sió a altres grups de població. 

3. Vegeu, especialment, Font (1992 i 1995), Justel (1995) i Riba (1995) pels casos cátala i espa-
nyol. Alhora, aqüestes obres remeten a una abundant bibliografía comparada sobre el tema. En aquest 
ámbit, una obra molt completa i recent és Anduiza (1997). 
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Taula 3-1 

EVOLUCIÓ DE L'ABSTENCIÓ REAL I DECLARADA A LES ELECCIONS AUTONÓMIQUES, 1984-1995 

• 

1984 
1988 
1992 
1995 

Abstenció real 
(en absoluts) 

1.608.864 
1.858.479 
2.184.020 
1.847.022 

Abstenció real 
(en %) 

35,7 
40,7 
45,1 
36,4 

Abstenció declarada 
(en%) 

19,3 
24,8 
27,4 
23,8 

Diferencia 
entre abstenció 
declarada i real 

-16,4 
-15,9 
-17,7 
-12,6 

Font: Vegeu la nota 1. 

Finalment, caldrá teñir sempre presents les desviacions que introdueixen les 
enquestes analitzades en relació ais resultats reals de les respectives eleccions. Ha 
estat ámpliament constatat que els estudis d'opinió postelectorals están esbiaixats, 
entre d'altres, en el sentit de registrar una participació mes elevada de la que en 
realitat es va assolir. En el nostre cas, aquest biaix de participació s'ha mantingut 
forga constant, entre els 16 i els 18 punts percentuals de diferencia, sempre a favor 
de l'enquesta (taula 3.1). És possible que, sistemáticament, alguns grups siguin 
mes responsables que d'altres de la diferencia entre abstenció real i declarada. Tot 
i que existeixen alguns indicis que els públics que consideren que l'abstenció és 
una opció legítima (joves i persones amb estudis superiors, principalment) teñen 
menys reticencia a acceptar que aquest ha estat el seu vot, la manca de conclu-
sions prou satisfactóries al respecte impedeix aportar una solució definitiva i ens 
portará a llegir amb certa precaució algunes de les dades disponibles. 

F 

F 

3.1- Característiques sociodemográfiques deis abstencionistes autonómics 

De forma sistemática, les dones s'abstenen mes que els homes. Les diferen
cies no son gaire importants, pero han existit en totes les convocatóries fins al 
moment (vegeu les taules 3.2 i 3.3). La interpretado mes estesa veu en aquest 
fenomen el refiex d'un menor interés en els afers públics per part de la dona, com 
a conseqüéncia de la pervivéncia d'una socialització tradicional en rols passius 
que l'allunyaria de Fámbit de la política. Malgrat tot, es pot observar una possible 
tendencia cap a la disminució d'aquesta desigualtat participativa, donat que les 
dones han passat d'abstenir-se 5 punts per sobre del homes, Fany 1984, a fer-ho 
només en 3, a les eleccions de 1995. Aquesta evolució, pero, no és encara prou 
evident com perqué les dones equiparin la seva presencia dins del col-lectiu abs
tencionista a la deis homes. 
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Una variable tradicionalment associada al comportament participatiu és Pedal 
L'abstenció augmenta al llarg de la vida fins que arriba al seu mínim a l'edat adul
ta. Mes enllá deis 65 o 70 anys toma a créixer progressivament, pero sense arribar 
a les cotes deis primers anys. Aquest és el patró habitual arreu i en tota mena d'e-
leccions, i el que es repeteix aquí d'una a altra convocatoria. La incidencia de l'e
dat ha estat explicada básicament en funció del que s'anomenen factors de cicle 
vital. Els joves voten menys perqué els processos de socialització i aprenentatge 
polític encara están en marxa, i les seves identifícacions no están prou desenvolu-
pades. El món de la política és sobrepassat per altres prioritats que dominen les 
persones en aqüestes edats. Amb el temps, aniran consolidant les identifícacions i 
guanyant interés, fet que es traduirá en una major participado. Per contra, l'incre-
ment de l'abstenció en edats avancades respon essencialment a problemes de salut 
i d'altres factors com l'aíllament (deis vidus) i la major presencia de coMectius tra
dicionalment menys participatius (les persones amb menys educació formal). 

Taula 3.2 

ABSTENCIÓ A LES ELECCIONS AUTONÓMIQUES SEGONS CARACTERÍSTIQUES SOCIODEMOGRAFIQUES 
DELS ELECTORS, 1 9 8 4 - 1 9 9 5 (EN % HORTTZONTALS) 

Sexe 
Home 
Dona 

Edat 
18-25 
26-35 
36-45 
46-55 
56-65 
Mes de 65 

Estudis 
Primaria 
incompleta 
Primaria 
completa 
Mitjans 
Universitaris 

% 

16 
21 

28 
26 
13 
12 
13 
19 

20 

19 
17 
18 

Situado ocupacional 
En actiu 
Aturat 
Jubilat 
Estudiant 
Mestressa 
de casa 

17 
27 
13 
14 

22 

1984 
(n) 

(2382) 
(2420) 

(794) 
(949) 
(891) 
(918) 
(636) 
(619) 

(1206) 

(2250) 
(897) 
(313) 

(2015) 
(439) 
(615) 
(207) 

(1369) 

% 

22 
26 

33 
30 
20 
17 
15 
27 

23 

23 
26 
26 

24 
28 
19 
31 

25 

1988 
(n) 

(1385) 
(1495) 

(475) 
(588) 
(514) 
(490) 
(421) 
(392) 

(709) 

(1370) 
(630) 
(162) 

(1387) 
(142) 
(394) 
(137) 

(781) 

% 

27 
29 

49 
31 
25 
21 
18 
21 

26 

28 
30 
23 

29 
45 
19 
33 

27 

1992 
(n) 

(1165) 
(1269) 

(436) 
(450) 
(427) 
(386) 
(370) 
(375) 

(308) 

(1374) 
(572) 
(125) 

(1138) 
(162) 
(444) 
(107) 

(555) 

% 

22 
25 

41 
32 
21 
20 
9 

13 

11 

24 
26 
21 

24 
33 
15 
28 

25 

1995 
(n) 

(760) 
(816) 

(271) 
(303) 
(272) 
(229) 
(232) 
(269) 

(54) 

(790) 
(404) 
(204) 

(689) 
(156) 
(337) 
(111) 

(262) 

Font: Vegeu la nota 1. 
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Taula 3.3 

COMPOSICIÓ SOCIODEMOGRÁFICA DELS ABSTENCIONISTES 
I DE TOT L'ELECTORAT, 1984-1995 (EN % VERTICALS) 

1984 1988 1992 1995 
Abst. Tots Abst. Tots Abst. Tots Abst. Tots 

Sexe 
Home 
Dona 

Edat 
18-25 
26-35 
36-45 
46-55 
56-65 
Mes de 65 

Estudis 
Primaria 
incompleta 
Primaria 
completa 
Mitjans 
Universitaris 

43 
57 

25 
27 
13 
13 
9 

13 

28 

49 
17 
6 

Situado ocupacional 
En actiu 
Aturat 
Jubilat 
Estudiant 
Mestressa 
de casa 
(n) 

39 
14 
9 
3 

35. 
(4806) 

50 
50 

17 
20 
19 
19 
13 
13 

26 

48 
19 
7 

43 
10 
13 
5 

30 
(897) 

44 
56 

23 
26 
15 
12 
9 

15 

24 

47 
24 
6 

49 
6 

11 
6 

28 
(689) 

48 
52 

17 
20 
18 
17 
15 
14 

25 

48 
22 
6 

49 
5 

14 
5 

28 
(2881) 

46 
54 

31 
20 
16 
12 
10 
12 

12 

58 
26 
4 

49 
11 
13 
5 

23 
(682) 

48 
52 

18 
18 
18 
16 
15 
15 

13 

58 
24 
5 

48 
7 

19 
5 

23 
(2444) 

45 
56 

31 
26 
16 
13 
6 
9 

1 

55 
31 
12 

46 
14 
14 
8 

18 
(367) 

48 
52 

17 
19 
17 
15 
15 
17 

4 

54 
28 
14 

44 
10 
22 
7 

17 
(1577) 

joves 

ais 25) 

Font: Vegeu la nota 1. 

A les eleccions al Parlament de Catalunya, la caiguda de l'abstenció amb Pe-
dat és gradual pero particularment pronunciada fins ais 36 anys (gráfic 3)- A par
tir de llavors, els increments de participado son molt mes suaus. Així, dones, els 

•tant en un sentit ampli (fins ais 35 anys) com en un de mes estríete (fins 
conformen un grup diferenciat que destaca per la seva elevada desmo-

bilització electoral. Aquest fenomen s'ha anat accentuant darrerament en el cas 
deis mes joves, en passar de conformar un 25% del gruix d'abstencionistes, l'any 
1984, a un 31% en les eleccions de 1995, duplicant gairebé així la seva presencia 
dins de Pelectorat (17%). En conjunt, cal remarcar que la meitat deis electors que, 
dins del període considerat, van optar per no anar a votar son menors de 36 anys, 
quan en realitat aquest col-lectiu suposa menys del 40% de Pelectorat. Per contra, 
un grup d'electors cada cop mes nombrós, el deis majors de 55 anys, ha prota-
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gonitzat el procés invers, assolint cotes de participado cada cop mes altes al 
temps que reduint la seva presencia entre els abstencionistes. La gent gran, un 
sector de la població amb una clara tendencia a créixer —fruit de l'increment de 
l'esperanga de vida— esdevé electoralment mes actiu i retarda el seu allunya-
ment de les urnes. Aquesta mobilització pot ser el resultat de la millora de la qua-
litat de vida en edats avan^ades, així com de la creixent relleváncia que en els 
darrers temps han pres algunes qüestions polítiques que afecten especialment la 
gent gran (les pensions, per exemple). Tot plegat configura un escenari on l'e
dat té un efecte cada cop mes intens i unidireccional: com mes edat menys abs-

* ** tencio. 

Gráfic 3 

NlVELLS D'ABSTENCIÓ PER GRUPS D'EDAT QUINQUENNAL 

1 

• J K I J M 

Legislatives 

Diferencial* 
Finsa20 26-30 36-40 46-50 56-60 66-70 

21-25 31-35 41-45 51-55 61-65 71 o raes 

* Percentatge d'individus que s'absté a les autonómiques pero no a les legislatives. 

Cal fer, finalment, dues matisacions importants. En primer lloc, com mostra 
el gráfic 3, podem veure que l'edat té un influx sobre l'abstenció diferencial com 
el té sobre l'abstenció en eleccions autonómiques i legislatives, pero és molt 
menys marcat peí que fa ais mes joves. Aixó no ha de portar a confusió. També 
Tabstenció diferencial és particularment intensa entre els joves, en termes abso-
luts. No obstant aixó, en proporció, l'abstenció creix mes entre els adults: entre 
alguns d'aquests la taxa d'abstenció arriba gairebé a doblar-se respecte a les 
legislatives, mentre que entre els joves, que ja de forma permanent s'abstenen 
mes, el creixement és inferior. En segon lloc, i peí que fa ais diversos graus de 
sinceritat alludits al principi, és possible que Tabstenció deis joves estigui lleu-
gerament sobredimensionada en les dades d'enquesta. El 47% d'abstencionistes 
menors de 35 anys que les enquestes constaten a Catalunya l'any 1992 son supe-
riors al 39% que els treballs sobre llistes donen per Barcelona l'any 1991. 
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El poder discriminant del nivell d'estudis és petit, almenys considerat de 
forma afilada. Les diferencies observades entre les taxes d'abstenció de les diver
ses categories son escasses i no mostren una pauta constant que pugui ajudar a 
constatar un determinat influx d'aquesta variable. Sovint, el factor nivell educatiu 
ha estat utilitzat com indicador indirecte de classe social, quan no n'hi ha cap d'es-
pecífic. Segons el marc teóric mes clássic, la marginalitat económica i social ani
ña associada a Fabstenció, i la centralitat a la participado. En aquest cas, dones, 
la hipótesi funcionaría en el mateix sentit: com mes estudis, mes participado. 

Com hem dit, pero, les dades de les eleccions al Parlament no ofereixen un 
perfil gaire entenedor. Cal dir que part del problema es pot deure a les dificultáis 
que ha suposat la seva operacionalització amb un criteri uniforme que la faci com
parable a través de les diferents convocatóries.4 Malgrat tot, no deixa de ser curios 
que en les eleccions de 1988 el sentit de l'influx d'aquest factor (com mes estu
dis, mes abstenció) sigui precisament Finvers que el de les eleccions immedia-
tament anteríors. I també que les dues darreres convocatóries comparteixin un 
perfil totalment diferent, on els electors amb estudis primaris o mitjans (els dos 
grups mes nombrosos) apareixen com a mes abstencionistes que els que teñen 
estudis superiors o bé que no han acabat la primaria. 

Aquest resultat és la conclusió de Festreta relació que trobem a Catalunya i a 
Espanya, entre Fedat i el nivell d'estudis, a causa de la generalització relativament 
recent de Fensenyament secundan. Així, a Finterior de cada grup d'edat sí s'a-
precia una major abstenció de les persones amb nivells d'estudis mes baixos, mos-
trant Fefecte real d'aquest factor (vegeu la taula 3.4). 

Taula 3.4 

ABSTENCIÓ A LES ELECCIONS AUTONÓMIQUES DE 1992 
SEGONS EL NIVELL D'ESTUDIS, CONTROLANT L'EDAT 

• 

Primaria incompleta 
Primaria completa 
Secundaris 
Superiors 

18-25 

31,4 
58,8 
42,2 
28,4 

26-35 

38,5 
31,9 
28,9 
23,5 

36-45 

23,9 
25,9 
21,3 
25,7 

46-55 

23,3 
20,6 
18,0 
16,9 

56-65 

16,9 
20,5 
10,3 
0,0 

66 o mes 

32,2 
16,4 
13,9 
19,6 

4. La dificultat rau en la coexistencia de dos sistemes educatius diferents entre la poblado durant 
part del període analitzat, així com en els canvis soferts en la categorització de la pregunta ais qües-
tionaris del CIS. El que era una pregunta tancada ais estudis de 1984 i 1988 passa a ser una pregunta 
oberta amb codificació posterior, a partir de 1992. Aquí hem considerat el «batxillerat elemental» (que 
no desapareix com a categoría fins al 1995) equivalent a l'Educació General Básica i, per tant, com a 
-Primaria completa», mentre que el «batxillerat superior» s'ha inclós dins de la categoría d'estudis mit
jans. D'altra banda, els codificats com a «técnics» i «diplomats» en el qüestionari de 1995 apareixen dins 
de la categoría deis «Universitaris». 
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Molt mes entenedor és el panorama que ofereix l'abstenció des del punt de vista 
de la situado laboral deis entrevistáis, Alguns comportaments son clars i constants. 
Així, els jubilats son sempre el coMectiu mes participatiu, i amb una tendencia a 
reduir els seus percentatges d'abstenció, en clara coherencia amb el que acabem de 
veure que succeeix amb la gent gran. En 1'extrem oposat apareixen els aturats, que 
es mantenen invariablement al capdavant de l'abstenció. En posicions intermitges i 
mes incertes trobem els actius, els estudiants i les mestresses de casa. Els dos pri-
mers, en diferents graus, evolucionen cap a cotes mes altes d'abstenció (especial-
ment els estudiants), mentre que les darreres ho fan en el sentit contrari. En tot cas, 
la situado ocupacional deis abstencionistes és relativament similar a la del conjunt 
de la poblado: prop de la meitat treballen i la resta es distribueix entre els quatre 
grups restants, entre els quals els estudiants és el de menor mida. 

El temps de residencia a Catalunya és un altre deis factors estructuráis que 
es reflecteix en els nivells d'abstenció (taules 35 i 3.6). Globalment, els nadius 
voten mes que els immigrants i, deis darrers, voten mes els que mes anys porten 
vivint a Catalunya, de manera que, amb el temps, els mes antics equiparen les 
seves taxes d'abstenció a les deis nadius o fíns i tot les redueixen, com és el cas 
deis arribats abans deis anys seixanta. Tots els grups s'han mantingut en uns 
nivells estables o bé s'han mobilitzat (els arribats abans de 1960), a excepció deis 
catalans d'origen i deis arribats mes recentment. Aquest darrer grup sembla haver 
estat el menys receptiu a les onades participatives de 1984 i 1995, mantenint unes 
taxes de participado escasses independentment del context polític. 

Taula 3.5 

ABSTENCIÓ A LES ELECCIONS AUTONÓMIQUES 
SEGONS ORIGEN I CONEIXEMENT DEL CÁTALA, 1984-1995 (EN % HORITZONTALS)* 

Origen 
Nascut 
a Catalunya 
Arribat 
abans de 1960 
Arribat entre 
1961 i 1970 
Arribat mes 
enllá de 1970 

% 

14 

17 

23 

39 

1984 
(n) 

(2686) 

(798) 

(846) 

(477) 

Coneixement del cátala 
El parla i l'escriu 
El parla 
L'entén pero 
no el parla 
No l'entén 

11 
18 

25 
34 

(1334) 
(1787) 

(1346) 
(295) 

% 

17 
25 

29 
38 

1988 
(n) 

(979) 
(1029) 

(745) 
(119) 

% 

27 

23 

28 

39 

27 
23 

32 
41 

1992 
(n) 

(1529) 

(360) 

(295) 

(232) 

(1014) 
(711) 

(588) 
(94) 

% 

23 

11 

24 

44 

23 
23 

26 
29 

1995 
CnJ 

(1053) 

(210) 

(170) 

(121) 

(760) 
(473) 

(298) 
(37) 

* La variable temps de residencia a Catalunya no apareixia a l'enquesta de 1988. 
Font: Vegeu la nota 1. 
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L'acumulació d'aquest creixement de l'abstenció entre els nascuts a Catalunya 
i el seu pes creixent entre la població com a resultat del rejoveniment del cens 
electoral son segurament dos fenómens estretament vinculats i que teñen una 
conseqüéncia clara: cada cop mes, els abstencionistes autonomics son persones 
nascudes a Catalunya, característica que ja van teñir l'any 1995 dos de cada tres 
d'aquests abstencionistes. 

També té l'efecte esperat el nlvell de coneixement del cátala: la desmobilit-
zació disminueix a mesura que augmenta el domini de la llengua. En cap moment 
s'ha trencat aquesta pauta, pero s'observa una clara tendencia cap a la seva reduc-
ció. Així, si l'any 1984 la diferencia entre els que poden parlar i escriure en cátala i 
els que ni tan sois l'entenen és superior ais vint punts percentuals, en les darreres 
eleccions autonómiques aquests dos extrems s'han vist separáis per només sis punts. 
En aquests anys, en qué el gruix format pels que se sitúen en el primer nivell de 
domini del cátala (l'escriuen) creix continuadament en perjudici de tots els altres, els 
que en teñen un coneixement actiu van perdent el seu «avantatge» participatiu i es 
mostren menys abstencionistes els que no el parlen. La barrera del cátala, forga evi-
dent a principis de la década deis vuitanta, perd importancia i, peí que sembla, va 
camí de desaparéixer a mesura que es configura una població mes homogénia en 
termes lingüístics. La conclusió és similar a la de la variable considerada anterior-
ment: els abstencionistes autonomics que no entenen el cátala son cada cop mes 
residuals i prop de la meitat d'aquests son capados ja d'escriure i Uegir el cátala, 

Taula 3.6 

ORIGEN I CONEIXEMENT DEL CÁTALA DELS ABSTENCIONISTES 
I DE TOT L'ELECTORAT, 1984-1995 (EN % VERTICALS)* 

Origen 
Nascut 
a Catalunya 
Arribat 
abans de 1960 
Arribat entre 
1961 i 1970 
Arribat mes 
enllá de 1970 
(n) 

Abst. 

43 

15 

21 

21 
(898) 

1984 
Tots 

56 

17 

18 

10 
(4806) 

Coneixement del cátala 
El parla i 
l'escriu 
El parla 
L'entén pero 
no el parla 
No l'entén 
(n) 

16 
35 

38 
11 

(891) 

28 
38 

28 
6 

(4762) 

Abst. 

25 
38 

31 
7 

(685) 

1988 
Tots 

— 

— 

— 

- • • 

34 
36 

26 
4 

(2873) 

Abst. 

62 

13 

12 

14 
(672) 

41 
25 

28 
6 

(667) 

1992 
Tots 

63 

15 

12 

10 
(2415) 

42 
30 

24 
4 

(2406) 

Abst. 

68 

6 

11 

15 
(355) 

47 
29 

21 
3 

(367) 

1995 
Tots 

68 

14 

11 

8 
(1554) 

48 
30 

19 
2 

(1569) 

* La variable temps de residencia a Catalunya no apareixia a Tenquesta de 1988. 
Font: Vegeu la nota 1. 
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Els efectes evidents deis dos darrers factors (temps de residencia i coneixe-
ment del cátala) sobre el comportament participatiu s'expliquen per la relació que 
poden teñir amb el grau d'identificació amb la comunitat. Segons aquesta visió, el 
vot pressuposaria un cert sentiment d'identificació amb l'ámbit de govern, de per-
tinenca a la comunitat que pretén representar la institució els membres de la qual 
s'elegeixen. Tant el temps viscut a Catalunya com el coneixement del cátala juga-
rien a favor del desenvolupament de la integrado i la proximitat afectiva. El des-
coneixement de la llengua fa mes difícil la comprensió i el seguiment de la vida 
política catalana, al temps que limita els possibles Uigams socials. El mateix es pot 
dir del temps de residencia. L'influx positiu d'aquest factor sobre la participado 
está sobradament constatat en la literatura. Els arribats recentment a una localitat, 
independentment del seu origen i del major o menor patriotisme del punt derri
bada, mostren altres prioritats abans que anar a votar, i, a mes, teñen menys 
desenvolupades les relacions amb el nou entorn. 

Taula 3.7 

ABSTENCIÓ A LES ELECCIONS AUTONÓMIQUES SEGONS ADSCRIPCIÓ 
I PRACTICA REUGIOSES, 1984-1995 (% HORITZONTALS)* 

Religió 
Católic 
practicant 
Católic 
no practicant 
Altres religions 
No creient 
Indiferent 

% 

15 

19 
47 
26 
21 

Práctica religiosa 
Mai / poc 
De vegades 
Sovint / sempre 

20 
18 
12 

1984 
(n) 

(1294) 

(2683) 
(51) 

(359) 
(376) 

(3591) 
(419) 
(730) 

% 

17 

25 
38 
31 
33 

27 
16 
13 

1988 
(n) 

(833) 

(1568) 
(28) 

(220) 
(218) 

(2143) 
(261) 
(401) 

% 

21 

26 
56 
42 
43 

— _ 

1992 
(n) 

(611) 

(1417) 
(37) 

(159) 
(169) 

_ — 

% 

13 

24 
69 
36 
20 

23 
17 
15 

1995 
(tú 

(329) 

(825) 
(28) 

(172) 
(159) 

(984) 
(113) 
(220) 

* La variable práctica religiosa no apareixia a Penquesta de 1992. 
Font: Vegeu la nota 1. 

Un darrer factor que considerarem dins del capítol de variables sociode-
mográfiques és el de les creences i practiques religioses. Sense ser un element 
básíc de restructuració del conflicte polític a la Catalunya deis nostres dies, la 
interpretado tradicional considera important aquesta variable des del moment que 
la religiositat pot ser un indici de la integrado en la comunitat i, per tant, també 
de Tacceptació deis valors que aquella promou, com és la visió del vot com a 
deure cívic. Entre les dades analitzades s'hi poden trobar alguns trets constants 
amb relació ais efectes d'aquest factor (taules 3.7 i 3.8). Llevat d'alguna petita 
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excepció, els que es confessen católics, independentment de si son o no son prac
ticants, s'abstenen menys que la resta d'electors, deis no creients i deis «indife
rents», pero també deis que segueixen altres religions. Els darrers son sense cap 
mena de dubte els menys participatius, i no sembla que els seus hábits s'hagin de 
corregir sino que, tot el contrari, s'accentuen. En tot cas, aquest grup conforma 
un sector molt minoritari de la població. També els no creients segueixen una 
línia de desmobilització, i semblen poc sensibles ais contextos mes favorables a 
la participació electoral. En canvi, els que es defineixen com a indiferents en 
materia religiosa pateixen especialment els moments de desmobilització i tendei-
xen a reduir sensiblement el seu nivell d'abstenció en les convocatóries mes par-
ticipatives globalment. Molt mes estable és el comportament deis que es mani-
festen católics —la gran part de Pelectorat—. Aquí les diferencies venen marcades 
per la distinció entre practicants i no practicants, així com per la freqüéncia de la 
práctica religiosa, que va sempre Uigada a uns nivells mes moderats d'abstenció. 
La radiografía religiosa resultant deis abstencionistes no és radicalment diferent de 
la del conjunt de la població, amb ciar predomini del grup central, els católics no 
practicants (mes de la meitat), acompanyats de significatives minories mes i 
menys religioses. 

Taula 3.8 

ADSCRIPCIÓ I PRÁCTICA RELIGIOSES DELS ABSTENCIONISTES 
I DE TOT L'ELECTORAT, 1984-1995 (EN % VERTICALS)* 

Religió 
Católic 
practicant 
Católic 

Abst. 

21 

no practicant 57 
Altres religions 3 
No creient 
Indiferent 
(n) 

11 
9 

(893) 

Práctica religiosa 
Mai / poc 82 
De vegades 
Sovint / 
sempre 
(n) 

9 

10 
(892) 

1984 
Tots 

27 

56 
1 
8 
8 

(4763) 

76 
9 

15 
(4740) 

Abst. 

21 

57 
2 

10 
11 

(686) 

86 
6 

8 
(665) 

1988 
Tots 

29 

55 
1 
8 
8 

(2868) 

76 
9 

14 
(2805) 

Abst. 

20 

56 
3 

10 
11 

(665) 

— 

1992 
Tots 

26 

59 
2 
7 
7 

(2392) 

— — 

— 

Abst. 

12 

56 
6 

18 
9 

(348) 

82 
7 

12 
(279) 

1995 
Tots 

22 

55 
2 

11 
11 

(1513) 

75 
9 

17 
(1317) 

* La variable práctica religiosa no apareixia a Penquesta de 1992. 
Font: Vegeu la nota 1. 
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3.2. Característiques actitudinals 

A continuado analitzarem els abstencionistes de les eleccions autonómiques 
des d'un punt de vista polític, en contraposició al mes estrictament sociológic que 
hem seguit fins ara. A diferencia del criteri observat en l'apartat anterior, per a 
aquest capítol de variables polítiques o actitudinals hem considerat adient inclou-
re els percentatges de no resposta, donada la seva importancia tant numérica (el 
percentatge de «no sap / no contesta» es dispara en aquest tipus de qüestions) 
com explicativa. 

Els enquestats que no responen a les preguntes d'autoubicació en els eixos 
esquerra-dreta i catalanisme-espanyolisme son, invariablement, els mes abs
tencionistes (taules 39 i 3.10). És normal: la seva no resposta denota manca d'i-
dentificació i, segurament, desinterés, que son dos elements quasi imprescindibles 
a Thora d'emetre el vot. Aquest és un deis efectes mes evidents que es deriven 
del factor ideológic. És especialment manifest quant a la variable dreta-esquerra, 
on la categoría aplega entre el 15 i el 26% deis enquestats i fins al 41% deis abs
tencionistes. 

Mes enllá de la relació entre els que no responen i l'abstenció, i movent-nos 
dins de l'espai definit per l'eix esquerra-dreta, es pot observar una tendencia mes 
participativa com mes ens apropem a l'extrem dretá. Aquesta relació s'ha vist sua-
vitzada en les dues ultimes convocatóries per la tendencia deis extrems a regis
trar majors cotes d'abstenció que les posicions mes moderades, tant en l'esquerra 
com en la dreta. Cal remarcar, a mes, que 1'esquerra ha vist créixer la seva abs-
tenció al Uarg del període, i que també ho ha fet la dreta (i no el centre), pero 
que l'increment provinent de Tesquerra ha tingut un impacte molt mes gran en 
les xifres globals, donat que el seu pes específic dins de l'electorat és sígnificati-
vament major. Un cop mes, la població abstencionista s'assembla a la majoria de 
la població catalana, amb predomini del centre i Tesquerra, pero en aquest cas 
acompanyats d'un grup important de gent que es resisteix a ubicar-se en aqües
tes categories. 

A part de l'accentuat abstencionisme deis que no saben o no volen definir
se ideológicament, les justificacions teóriques d'una possible relació estable entre 
el posicionament ideológic i la participado electoral son escasses i poc versem-
blants, llevat, potser, del fet que en les posicions extremes es mes fácil trobar elec-
tors contraris al sistema polític vigent, que practiquin una abstenció de carácter 
marcadament polític. Qualsevol altra consideració sobre aquest punt ha de fer 
referencia a l'estat conjuntural de l'oferta política i del panorama polític en gene
ral. Al fet que, en moments crítics, els diferents electorats poden respondre al con-
text polític amb un determinat comportament participatiu. Quan un partit viu una 
fase difícil, de conftisió d'idees, de desvertebrament intern, quan, per la rao que 
sigui, no connecta amb els seus seguidors, aquests acostumen a inhibir-se electo-
ralment. Inversament, quan la situado és favorable, el partit treu molt mes profit 
de la seva tasca de mobilització de l'electorat. 
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Taula 3.9 

ABSTENCIÓ A LES ELECCIONS AUTONÓMIQUES 
SEGONS AcrrruDS POLÍTIQUES DELS ELECTORS, 1984-1995 (EN % HORITZONTALS) 

Autoubicació 
ideológica 
Esquerra 
Centre-esquerra 
Centre 
Centre-dreta 
Dreta 
NS/NC 

Identificado 
nacional subject 
Espanyol 
Mes espanyol 
Indistint 
Mes cátala 
Cátala 
NS/NC 

Autoubicació 
nacionalista 
Catalanisme 
extrem 
Catalanisme 
Indiferent 
Espanyolisme 
Espanyolisme 
extrem 
NS/NC 

% 

15 
15 
14 
13 
11 
35 

iva 
28 
29 
19 
10 
11 
36 

6 
12 
20 
24 

31 
31 

1984 
(n) 

(273) 
(1446) 
(1684) 

(294) 
(45) 

(1050) 

(605) 
(422) 

(2213) 
(1081) 

(339) 
(118) 

(441) 
(1297) 
(1963) 
(351) 

(138) 
(608) 

% 

21 
20 
18 
15 
5 

43 

28 
30 
25 
18 
17 
56 

11 
18 
26 
27 

24 
49 

1988 
(n) 

(219) 
(876) 
(923) 
(210) 
(42) 

(610) 

(259) 
(243) 

(1172) 
(805) 
(319) 
(80) 

(407) 
(732) 
(982) 
(217) 

(256) 
(448) 

% 

25 
24 
21 
19 
45 
44 

32 
32 
30 
23 
22 
43 

18 
20 
27 
23 

41 
47 

1992 
(n) 

(154) 
(647) 
(749) 
(224) 
(33) 

(636) 

(361) 
(204) 
(879) 
(570) 
(382) 
(49) 

(313) 
(573) 
(790) 
(206) 

(319) 
(243) 

% 

33 
20 
18 
19 
24 
40 

32 
23 
26 
16 
15 
38 

10 
20 
23 
28 

35 
41 

1995 
(n) 

(135) 
(497) 
(546) 
(135) 
(29) 

(233) 

(213) 
(108) 
(648) 
(367) 
(211) 
(26) 

(249) 
(336) 
(549) 
(166) 

(213) m 

Font: Vegeu la nota 1. 

L'abstenció es distribueix de forma desigual al llarg de Feix nacional, i aug
menta de forma important —molt mes que en el cas anterior— a mesura que s'a-
llunya del pol espanyolista cap a posicions mes catalanistes. L'explicació d'aquest 
fet cal trobar-la entre les interpretacions sobre la contribució a la participació dels 
sentiments d'identificació i pertinenca a la comunitat de qué hem parlat abans, i 
que quedarien fidelment recollits per aquesta variable, així com per l'anomenada 
identificació nacional subjectiva». La darrera és forca similar a l'eix naciona

lista, amb la diferencia que té unes connotacions afectives que aquell no recull i 
que el seu índex de no resposta és molt mes moderat. Aquí, els «NS/NC» mostren 
percentatges d'abstenció igualment importants i presenta també graus de partici
pació mes reduíts en el sector mes espanyol de les pertinences, tot i que, en la 
línia del que ja hem vist en les variables sociodemográfiques, aqüestes diferencies 
s'han redu'it amb el temps. Gairebé la meitat dels abstencionistes se sent tant 
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cátala com espanyol i la resta es reparteix en dos blocs similars entre els que pre
dominen els sentiments catalans i els espanyols. 

Taula 3.10 

ACTITUDS POLÍTIQUES DELS ABSTENCIONISTES 
I DE TOT L'ELECTORAT, 1984-1995 (EN % VERTICALS) 

Autoubicació 
ideológica 
Esquerra 
Centre-esquerra 
Centre 
Centre-dreta 
Dreta 
NS/NC 
(n) 

Identificado 

1984 
Abst. 

5 
24 
26 

4 
1 

41 
(894) 

nacional subjectiva 
9r 

Espanyol 
Mes espanyol 
Indistint 
Mes cátala 
Cátala 
NS/NC 
(n) 

Autoubicació 
nacionalista 
Catalanisme 
extrem 
Catalanisme 
Indiferent 
Espanyolisme 
Espanyolisme 
extrem 
NS/NC 
(n) 

19 
14 
46 
12 
4 
5 

(895) 

3 
18 
44 

9 

5 
21 

(898) 

Tots 

6 
30 
35 

6 
1 

22 
(4793) 

13 
9 

46 
23 

7 
3 

(4779) 

9 
27 
41 

7 

3 
13 

(4797) 

Abst. 

7 
26 
24 

5 
0 

38 
(689) 

11 
11 
43 
22 
8 
7 

(689) 

6 
19 
38 
8 

9 
20 

(689) 

1988 
Tots 

8 
30 
32 

7 
1 

21 
(2879) 

9 
8 

41 
28 
11 
3 

(2878) 

14 
25 
34 
8 

9 
10 

(2876) 

Abst. 

6 
22 
23 

6 
2 

41 
(682) 

17 
10 
39 
19 
12 
3 

(682) 

8 
17 
31 
7 

19 
17 

(682) 

1992 
Tots 

6 
26 
31 

9 
1 

26 
(2444) 

15 
8 

36 
23 
16 
2 

(2444) 

13 
23 
32 
8 

13 
10 

(2444) 

1995 
Abst. 

12 
27 
27 

7 
2 

25 
(368) 

19 
7 

47 
16 
9 
3 

(366) 

7 
19 
34 
13 

20 
7 

(368) 

7bís 

9 
32 
35 

9 
2 

15 
(1575) 

14 
7 

41 
23 
13 
2 

(1573) 

16 
21 
35 
11 

14 
4 

(1577) 

Font: Vegeu la nota 1. 

L'abstenció autonómica no és independent de cap de les variables relaciona-
des amb la «qüestió nacional», pero, donat que es troben fortament vinculades 
unes amb altres, quines son mes potents, mes significatives, a l'hora d'explicar 
l'abstenció? En introduir els controls pertinents, els efectes deis factors objectius 
(origen i llengua) han superat clarament els deis factors subjectius (ideologia 
nacionalista i identificació nacional), en relació tant amb l'abstenció en eleccions 
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autonómiques com amb l'abstenció diferencial. La taula 3.11 n'és bon exemple. 
Les diferencies entre les categories de la variable origen son mes grans que les 
que hi ha entre les files, les categories d'identificació nacional. Aquest fenomen 
es repeteix quan es creuen la resta d'indicadors. Com també sembla ser una cons-
tant el fet que allá on els factors actitudinals deixen sentir mes fortament els seus 
efectes és entre els catalans d'origen i amb domini —mes que desconeixement del 
cátala—. En definitiva, a diferencia del que normalment s'observa en estudiar el 
comportament electoral, on les actituds mostren efectes mes significatius, aquí son 
els factors objectius els que semblen mes importants. Només —o especialment-
entre els nascuts a Catalunya el fet de sentir-se mes cátala pot suposar un al-licient 
addicional per mobilitzar-se en aquest tipus de convocatóries. 

Taula 3.11 

ABSTENCIÓ DIFERENCIAL SEGONS IDENTIFICACIÓ NACIONAL SUBJECnVA, 
CONTROLANT EL TEMPS DE RESIDENCIA A CATALUNYA 

Nascut a Cat. -1960 1961-1970 1970-

Espanyol 
Mes espanyol que cátala 
Tant cátala com espanyol 
Mes cátala que espanyol 
Cátala 

12,8 
15,8 
11,6 
6,5 
5,4 

6,7 
6,3 

11,1 
7,9 
6,7 

16,1 
13,4 
11,5 
15,2 

20,9 
17,4 
16,2 
8,4 

La ubicació ideológica deis electors també ens ajuda a identificar els absten
cionistes diferenciáis. De nou és l'eix catalanisme-espanyolisme, mes que l'eix 
esquerra-dreta, el que caracteritza millor aquest comportament. El nombre d'abs-
tencionistes diferenciáis entre els que es decanten peí bándol espanyolista o es 
declaren indiferents és proporcionalment alt, al contrari del que succeeix amb els 
que es defineixen com a catalanistes amb mes o menys intensitat. L'eix ideológic 
clássic no presenta un panorama tan coherent, ni molt menys. L'abstencionisme 
diferencial és un comportament mes habitual entre Tesquerra que entre la dreta, 
pero que es concentra no en l'extrem mes radical sino en l'espai de l'esquerra 
moderada pero inequívoca (les posicions 3 i 4 en una escala d'l a 10). 

El creuament deis dos eixos no descobreix gaire de nou (taula 3.12). 
Confirma la influencia lineal del nacionalisme i l'efecte incert del posicionament 
ideológic clássic, fenómens que generen dos grups oposats en relació amb la seva 
abstenció diferencial: la dreta catalanista, on mes estrany és aquest comportament, 
i l'esquerra moderada i no catalanista, a 1'altre extrem. Cal dir, en tot cas, que les 
diferencies tampoc no son especialment grans. El que potser resulta mes interes-
sant és que els nivells de no resposta a aqüestes qüestions son proporcionalment 
baixos entre els abstencionistes diferenciáis. Hi ha raons per pensar que la manca 
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d'identificació ideológica portará a l'abstenció també en el cas de les eleccions 
generáis, i no només de les autonómiques. Els abstencionistes diferenciáis, en 
definitiva, malgrat que no comparteixen majoritáriament un mateix espai polític, 
tampoc no teñen en la indefinició ideológica un deis seus trets básics. Pertanyen 
a tot tipus de postures polítiques, tot i que aquest comportament apareix amb mes 
freqüéncia entre Pesquerra moderada i no catalanista. 

Taula 3.12 

ABSTENCIÓ DIFERENCIAL SEGONS L'AUTOUBICACIÓ 
EN ELS EDCOS ESQUERRA-DRETA I CATALANISME-ESPANYOUSME 

Extr. esq. Esquerra Centre Dreta Extr, dreta 

Catalanisme extrem 
Catalanisme 
Indiferent 
Espanyolisme 
Espanyolisme extrem 

6 
13 
7 

11 
10 

4 
10 
13 
16 
16 

3 
8 

11 
9 

12 

3 
9 
7 

11 
11 

6 
4 
8 

10 
15 

Els sentiments de proximitat envers ais partlts els hem de situar teórica-
ment mes a prop deis comportaments efectius deis electors. Sense cap mena de 
preferéncies partidistes especifiques és difícil que ningu no arribi ni tan sois a 
plantejar-se la possibilitat d'anar a votar. Així es pot observar a la taula 3.13: la 
probabilitat de votar augmenta a mesura que la identificado amb un partit és mes 
intensa. Tant en les eleccions autonómiques com en les generáis, el principal salt 
de participació es produeix entre els que diuen sentir-se propers o molt propers 
a algún partit i els que no manifesten simpatía especial per cap d'ells. És també a 
partir d'aquest punt entre la proximitat i la indiferencia que deixa de créixer l'abs
tenció diferencial. Cal destacar que, quan es tracta d'eleccions autonómiques, el 
grau de desmobilització és significativament elevat fins i tot entre els electors que 
se senten molt identifícate amb un partit (10%). 

Qué succeeix quan cap partit no ocupa clarament el primer Uoc en l'ordena-
ció de preferéncies? O, el que és el mateix, com es comporten els que reben/wes-
sions creuade$ Des de diferents perspectives analítiques, s'ha dit que aquesta 
situació és susceptible de provocar la inhibido d'aquells que la pateixen (Downs, 
1957; Lipset, 1980). Teóricament, el dilema o la indiferencia els pot portar a abs-
tenir-se amb mes freqüéncia que els que «ho teñen ciar-, pero les dades no ens 
permeten confirmar aquest punt. La lógica funciona entre els que, com a molt, 
senten proper algún partit, pero no entre els que es declaren molt propers a una 
o mes formacions (taula 3.14). Si hi ha alguna identificado forta, no importa si 
aquesta es reparteix o no entre mes d'un partit; amb molta probabilitat, relector 
votará. 
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Taula 3-13 

NIVELLS D'ABSTENCIÓ PER ÁMBIT SEGONS EL GRAU MÁXIM DE PROXIMITAT A UN PARTIT* 

Legislatives Autonómiques Diferencial 

Molt proper 
Proper 
Ni proper ni distant 
Distant 
Molt distant 

3,9 
8,6 

25,4 
46,1 
64,7 

10,1 
16,4 
35,2 
61,0 
74,8 

7,5 
10,1 
13,8 
15,3 
14,3 

* Les categories d'aquesta variable indiquen el grau de proximitat mes alt que l'elector declara per 
un partit. 

Taula 3-14 

ABSTENCIÓ SEGONS PROXIMITAT MÁXIMA DECLARADA I L'EXISTÉNCIA DE «PRESSIONS CREUADES» 

"proper» «molt proper» 
Autonómiques Diferencial Autonómiques Diferencial 

Un partit 
Mes d'l partit 
(pressions creuades) 

15,8 

20,3 

9,8 

11,9 

10,2 

9,1 

7,7 

4,1 

Movent-nos del terreny de les actituds al deis comportaments, hi ha una 
variable que fa referencia ais habits participatius deis enquestats. Les respostes 
de l'electorat son molt estables en aquest sentit (taula 3-15). La immensa majoria 
afirma que vota «sempre o quasi sempre», un 10% que «de vegades», i un altre 10% 
diu que no vota «mai o gairebé mai». Aquí podem veure clarament que les dades 
d'enquesta introdueixen biaixos de participació. I és que entre un 30 i un 40% 
deis abstencionistes mantenen, sistemáticament, que voten periódicament. S'ha de 
dir, pero, que aquest percentatge disminueix any rere any, a favor bé de la parti
cipació ocasional, bé de l'abstencionisme «actiu». 

Taula 3.15 

HABITS PARTICIPATIUS DE L'ELECTORAT A LES ELECCIONS AUTONÓMIQUES, 1984-1995 

1984 1988 1992 1995 

Vota sempre 
No vota mai 
Vota de vegades 
(n) 

85 
8 
7 

(4740) 

83 
7 

10 
(2900) 

79 
12 
9 

(2489) 

81 
9 

10 
(1595) 

Font: Vegeu la nota 1. 
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Hem creuat la participado en eleccions autonómiques amb el vot en cls 
comicls leglslatíus immediatament anteriors (taules 3.16 i 317). Així hem pogut 
comprovar que la majoria deis abstencionistas en eleccions generáis ho son també 
després en les autonómiques, i arriben a formar entre una tercera part i la meitat 
deis que, el dia de la convocatoria autonómica, opten per no anar a votar. A 
aquests els segueixen en nivell d'abstenció els votants del Partit Socialista, 
d'Iniciativa per Catalunya i els deis partits que no aconsegueixen representado al 
Parlament. La participado deis primers augmenta lentament des de 1984 i no sem
bla ressentir-se en els moments mes crítics (1988 i 1992), de forma que si a prin-
cipis deis anys vuitanta els votants del PSC estaven lleugerament «sobrerepresen-
tats» entre el col-lectiu abstencionista (hi havia mes votants socialistes deis que 
correspondrien si fos una copia de Pelectorat) a mitjans deis noranta s'hi troba cla-
rament infrarepresentat. Malgrat tot, el votant socialista continua ocupant un espai 
molt significatiu dins del grup deis abstencionistes, dones és el partit que aporta 
un cabdal de vots mes important a aquest col-lectiu. 

Taula 3.16 

ABSTENCIÓ A LES ELECCIONS AUTONÓMIQUES SEGONS EL COMPORTAMENT 
A LES ELECCIONS GENERALS ANTERIORS, 1984-1995 (EN % HORITZONTALS) 

CiU 
PSC-PSOE 
IC / PSUC 
PP 
ERC 
No va votar 
NS/NC 

Font: Vegeu 

% 

3 
20 
7 

14 
1 

53 
14 

1984 
(n) 

(738) 
(1998) 
(125) 
(235) 
(117) 
(569) 
(806) 

la nota 1. 

% 

8 
23 
13 
8 

11 
62 
22 

1988 
(n) 

(554) 
(915) 
(162) 
(92) 
(84) 

(424) 
(561) 

% 

8 
22 
27 
23 
7 

72 
9 

1992 
(n) 

(527) 
(634) 
(89) 
(71) 
(53) 

(451) 
(330) 

% 

11 
17 
31 
9 
6 

68 
15 

1995 
(n) 

(354) 
(424) 
(88) 

(107) 
(46) 

(203) 
(267) 

L'altre sector amb una conducta marcadament abstencionista —el vot a IC i 
a partits sense representado parlamentaria— ha seguit l'evolució contraria a l'an-
terior: la seva participado ha caigut gradualment, amb independencia del carác
ter globalment mes o menys participatiu de les convocatóries, tot i representar un 
sector petit de l'abstenció autonómica en termes absoluts. També el grup de 
votants de CiU en eleccions legislatives ha anat desmobilitzant-se al Uarg del perí-
ode i convertint-se en un sector creixent de l'abstenció autonómica. No obstant 
aixó, continúen encapcalant, amb els votants d'Esquerra Republicana, uns récords 
de participado que sempre s'han mantingut molt per sobre de la mitjana. En defi
nitiva, sembla que el que de participado s'ha guanyat d'una banda, per part deis 
votants socialistes en l'ámbit legislatiu, s'ha perdut de l'altra, especialment per part 
de CiU i d'IC. Els votants socialistes en eleccions generals segueixen representant 
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el sector mes impoitant de l'abstenció diferencial, pero ja no suposen la majoria 
d'aquest coMectiu, que s'ha fet mes plural en la seva composició i, per tant, menys 
marcat per colors polítics concrets. 

Taula 3.17 

COMPORTAMENT A LES ELECCIONS GENERALS ANTERIORS DELS ABSTENCIONISTES 
I DE TOT L'ELECTORAT, 1984-1995 (EN % VERTICALS) 

1984 1988 1992 1995 
Abst. Tots Abst. Tots Abst, Tots Abst. Tots 

CiU 
PSC-PSOE 
IC / PSUC 
PP 
ERC 
No va votar 
NS/NC 
(n) 

3 
44 

1 
14 
0 

34 
12 

(898) 

15 
42 
3 
5 
2 

12 
17 

(4806) 

7 
30 
3 
1 
1 

38 
18 

(687) 

19 
32 
6 
3 
2 

15 
20 

(2861) 

7 
22 

4 
3 
1 

52 
9 

(627) 

23 
27 
4 
3 
2 

19 
19 

(2344) 

11 
20 
8 
3 
1 

38 
11 

(367) 

23 
27 
6 
7 
3 

14 
17 

(1577) 

Font: Vegeu la nota 1. 

Arribáis a aquest punt, potser és el moment de considerar interpretacions mes 
ambicioses i arriscades sobre l'abstenció diferencial. La taula 3.18 mostra el resul-
tat d'una análisi de regressió múltiple utilitzant l'enquesta integrada, on l'absten
ció diferencial és la variable depenent i s'utilitzen algunes variables relacionades 
amb les hipótesi plantejades a la introducció com a independents: immigració, 
factor PSC i espanyolisme d'esquerres. 

Taula 3.18 

ANÁLISI DE REGRESSIÓ DELS EFECTES DE DIFERENTS FACTORS 
SOBRE L'ABSTENCIÓ DIFERENCIAL, 1984 -1995 

B beta CO 

Identificació nacional 
Identificado nacional «indiferente 
Identificació nacional mes o només espanyola 
Espanyolistes d'esquerres 
Partits d'ámbit estatal 
PSC 
IC 
PP 
(Constant) 

0,001 
0,019 
0,034 

-0,030 
0,110 
0,050 
0,067 

-0,035 
0,023 

0,006 
0,031 
0,046 

-0,034 
0,179 
0,078 
0,045 

-0,024 

(0,391) 
(3,222)* 
(2,197)* 

(-7,138)* 
(9,849)* 
(4,470)* 
(5,206)* 

(-2,748)* 
(1,390) 

* Signifícatiu al nivell 0,01. 
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El 19% deis votants de partits d'ámbit estatal (PSOE, IU i PP) en eleccions 
generáis no van a votar amb ocasió deis comicis autonómics. En introduir con-
trols, els vots socialista i comunista mantenen una relació positiva amb Fabsten-
ció diferencial, relació que es perd o canvia de signe en el cas del vot al PP (vegeu 
la taula 3-18). Dit amb altres paraules, la naturalesa no exclusivament catalana de 
la formació política explica l'abstenció diferencial del votant del PP, i bona part 
de la deis votants del PSOE i d'IU —pero no tota—. L'altra part sembla específi
ca de cada un d'aquests dos partits i es podría interpretar —potser— com una 
qüestió de manca d'atractiu polític de la seva oferta autonómica. Es pot pensar 
que el que recullen aquests dos factors (vot legislatiu a PSOE o IU) és en realitat 
una manca d'ofertes d'esquerra espanyolista, pero aquest factor (autoubicació en 
Fesquerra espanyolista) no té el poder explicatiu d'aquells en les regressions. En 
qualsevol cas, Fopció política esdevé un deis factors explicatius mes potents, i 
incorpora quelcom que les diverses autoubicacions ideológiques i nacionals no 
poden copsar amb la mateixa forga. Segons aquesta análisi, dones, la identitat 
nacional té un efecte moderat en l'abstenció diferencial i hi ha un efecte impor-
tant del fet de votar un partit d'ámbit estatal, i alguna cosa mes Hígada al fet de 
donar suport en elececions generáis al PSC o a IC, mentre que Fespanyolisme 
d'esquerres no sembla provocar una major abstenció diferencial. 

3.3- Abstenció técnica i abstenció voluntaria 

Normalment, les enquestes electorals, quan pregunten sobre la participado o 
no a les eleccions, ofereixen mes de dues opcions de resposta. Peí que fa ais abs-
tencionistes, ja fa anys teñen la possibilitat d'escollir-ne entre dues: «no va anar a 
votar perqué no pogué» i «no va anar a votar perqué no volgué». Malgrat que la 
seva eficacia amb vista a Fanálisi ha estat qüestionada peí fet d'acceptar de forma 
acrítica les justificacions ciutadanes de l'abstenció (Font, 1992; Lancelot, 1968), hem 
decidit mantenir aquesta clássica distinció entre abstencionistes técnics o forzosos 
i abstencionistes voluntaris i explorar la seva distribució, tal com ho hem fet amb 
l'abstenció total. És una distinció confusa, i és probable que no sempre respongui 
a unes circumstáncies reals —pot ser una manera camuflada de justificar un com-
portament reprovat socialment—, pero no és menys cert que, si tenim en compte 
aixó precisament, potser descobrim que amaga regularitats reveladores. 

La taula 3.19 recull les respostes a la pregunta sobre participado en les elec
cions autonómiques, diferenciant els que van dir que no van anar a votar «perqué 
no van poder» (abstenció técnica) deis que no van votar «perqué no van voler» 
(abstenció voluntaria). Podem observar que sempre han estat mes els abstencio
nistes voluntaris que els técnics, pero també que sembla haver-hi una tendencia 
que fa que el pes relatiu deis primers sigui menor quan l'abstenció és mes gran. 
Només aquesta variació ja fa sospitar que les respostes no siguin totalment since
res (l'abstenció forzosa hauria de ser mes aviat estable). En moments mes favora-
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bles a la participado, en qué la pressió social és mes gran, la proporció d'electors 
que diuen que els va ser impossible anar a votar tendeix a augmentar de mane
ra significativa. 

Taula 3.19 

HÁBITS PARTICIPATIUS DELS ABSTENCIONISTES I DE TOT L'ELECTORAT 

Va votar 
No va poder 
No va voler 
(n) 

4 

Abst. 

81 
8 

11 
(4806) 

1984 
Tots 

44 
56 

(898) 

Abst. 

76 
7 

17 
(2881) 

1988 
Tots 

29 
71 

(689) 

Abst. 

72 
9 

19 
(2444) 

1992 
Tots 

30 
70 

(682) 

Abst. 

11 
8 

15 
(1577) 

1995 
Tots 

• 

s 66 
(366) 

Font: Vegeu la nota 1. 

Qui son els protagonistes de l'abstenció «técnica*? És difícil dir-ho; son molts 
els grups que n'assoleixen nivells comparativament elevats en un moment o altre, 
pero les regularitats son escasses. Malgrat tot, sí que hem trobat certes tendéncies 
que fan sospitar que aquest fenomen no es distribueix proporcionalment entre 
tota la població sino que existeix alguna mena de relació mes estreta amb deter
mináis grups d'electors. Així, no sorprén que l'abstencionisme forros augmenti 
amb l'edat, i que sigui relativament habitual des deis 56 anys, o entre els jubilats. 
A partir de certes edats, amb freqüencia una salut mes delicada pot allunyar els 
electors de les urnes, fent-los «impossible» anar a votar independentment de la 
seva voluntat No obstant aixó, si aquest cas és forga evident, altres no semblen 
tan fácils d'explicar. Per exemple, hom troba sovint altes proporcions d'abstenció 
técnica (al voltant del 50% de l'abstenció total) entre les mestresses de casa, els 
que no teñen estudis, els que no entenen el cátala o els votants de CiU a les elec-
cions legislatives. És a dir, grups que o bé teñen menys interioritzada la legitimi-
tat de l'abstenció com a opció personal o que poden sentir major pressió grupal 
per comportar-se d'acord amb el que s'espera d'ells (votar). 

És segur que la composició sociológica —especialment peí que fa a l'edat— 
explica bona part deis seus resultats, pero hi ha un element addicional que cal 
considerar. Aquests coHectius no acostumen a mantenir sempre una proporció 
igual d'abstenció técnica sino que s'hi dispara en contextos d'alta participado 
general. Aixó és ciar fins i tot entre la gent gran, majors de 65 anys: és només en 
els moments de mes forta pressió (convocatóries de 1984 i 1995) quan la seva abs-
tenció forgosa supera la voluntaria. És a dir, hi ha un factor de pressió social que 
actúa en determinades conjuntures i que pot teñir mes forga entre uns grups que 
en d'altres. 
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3.4. Conclusions 

A l'inici d'aquest capítol ens plantejávem un seguit de preguntes entorn ais 
protagonistes de l'abstenció. Fins aquí hem estructurat la resposta a partir del con
junt de variables sociológiques i actitudinals que ajuden a entendre el comporta-
ment electoral deis catalans, pero en aqüestes conclusions voldríem reprendre les 
preguntes que formulávem originalment i fer una lectura transversal de les dades 
que acabem d'exposar. 

En primer lloc, si féssim una descripció deis grups ais quals pertany la majo-
ria deis abstencionistes autonómics, ens trobaríem que aquests son for^a similars 
al conjunt de la població catalana: hi ha homes i dones, pero hi predominen les 
persones actives, les de menys de 35 anys, les nascudes a Catalunya, els católics, 
les persones de centre i esquerra moderada i les que se senten tant catalanes com 
espanyoles. És a dir, des del punt de vista de la composició de l'abstenció, els 
seus grups majoritaris son similars ais del conjunt de la població, i mostren així el 
carácter plural i heterogeni d'aquest comportament. Per tant, des del punt de vista 
de com combatre aquest comportament caldrá recordar aquesta pluralitat i pen
sar que potser un únic discurs no serveixi per engrescar collectius tan diferents. 

En segon lloc, i malgrat aquesta heterogeneítat, hi ha algunes característi
ques que están clarament associades a la major probabilitat d'abstenir-se. Encara 
que es tracta de factors molt diferents, de carácter tant sociológic com actitudi-
nal, tots ells teñen alguna cosa en comú: tots impliquen teñir menys d'alguna 
cosa que ajuda a anar a votar. Teñir menys experiencia i interessos menys cla
rament definits (edat), menys informado o capacitat per processar-la (educació), 
menys lligams socials amb l'entorn (temps de residencia a Catalunya), menys 
domini de l'idioma que permet seguir millor la vida política catalana (coneixe-
ment del cátala), menys lligams a una comunitat religiosa que mobilitza (religio-
sitat) i, sobretot, menys identificacions amb les principáis postures ideológiques o 
amb els principáis partits polítics catalans. Tot aquest conjunt de característiques 
constitueix un ventall de recursos que permeten seguir amb mes facilitat la vida 
política o bé un conjunt d'identificacions amb col-lectivitats que ajuden a donar 
mes sentit al vot, convertint-lo en alguna cosa mes que un acte individual. 

En tercer lloc, i peí que fa a la conjuntura, hem detectat pocs canvis clars del 
seu impacte en els perfils de Tabstenció autonómica. És a dir, no hi ha canvis que 
segueixin un patró regular en la composició de l'abstenció, en fundó de si la con
vocatoria va ser mes o menys participativa. És possible que aqüestes regularitats 
existeixin, pero quedin encobertes per les mides i els errors mostráis, pero també 
pot ser que altres factors tan o mes importants (el desigual entusiasme amb qué 
diferents opcions polítiques han abordat cada convocatoria electoral) contribuei-
xin a desdibuixar-les.^ Únicament dues han aparegut amb claredat: alguns deis 

5. Per exemple, podría ser que l'aparent tendencia a una major abstenció diferencial deis votants 
de CiU sigui básicament el resultat de la seva excepcional mobilització l'any 1984, mes que de cap 
evolució regular. 
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grups amb Iligams mes febles amb el seu entorn, els no creients i les persones 
que han arribat mes recentment a Catalunya son aquells que no es mobilitzen en 
absolut en les eleccions mes participatives, com si la major pressió social favora
ble a la participado que va caracteritzar aquelles eleccions no arribes a aquests 
grups sotmesos a xarxes mobilitzadores menys riques. 

Fins aquí féiem referencia a tots els que deixen de votar en les autonómi-
ques. D'entre aqüestes prop de 2.000.000 de persones, mes d'un milió tampoc no 
vota en les generáis. Pero hi ha alguna cosa que caracteritzi especialment a 
aquells que es desmobilitzen en les autonómiques o aquests son senzillament una 
reproducció ampliada del coMectiu abstencionista habitual? La resposta es troba a 
mig camí d'aquestes postures: els abstencionistes d'autonómiques també son un 
grup plural i heterogeni, tot i que dues característiques els diferencien, almenys 
en certa mesura, deis abstencionistes permanents: en aquest grup de comporta-

r 

ment diferencial hi ha mes immigrants deis que corresponen i hi ha també una 
forta presencia de votants de partits progressistes en les eleccions generáis. ;Caldrá 
no oblidar aquests factors a Fhora de buscar explicacions a aquesta abstenció dife
rencial, pero alhora caldrá recordar que aquests dos factors están també relacio
náis entre si (entre els votants d'aquests partits predominen les persones no nas-
cudes a Catalunya) i que, per tant, potser sois un d'ells és la causa del fenomen 
i Paltre la conseqüéncia de la relació entre aqüestes dues variables. 

Finalment, des de 1984 fins a 1995, moltes d'aquestes característiques s'han 
F 

mantingut estables o han osciHat de forma errática. Pero alhora poden constatar
se algunes tendéncies que, en algún cas, resulten importants quantitativament i 
qualitativa, Primer, tenim dos grups que han aprofundit la seva propensió a abs-
tenir-se mes que els restants: els joves i els no creients. Sempre votaven menys, 
pero les diferencies s'han anat ampliant en aquests 10 anys. Segon, dues variables 
tan claus en les explicacions de Fabstenció autonómica, com les que apuntavem 
en el parágraf anterior, semblen perdre importancia. Segueixen havent-hi mes 
immigrants i mes votants socialistes deis que toquen entre la gent que es queda 
a casa en les autonómiques, pero les diferencies s'han redu'ít clarament al llarg 
d'aquests anys, refor^ant la pluralitat del coMectiu abstencionista que esmentávem 
en comentar aqüestes conclusions. 





CAPÍTOL 4 

EL PERQUÉ DE L'ABSTENCIÓ. 
LES EXPIICACIONS DELS PRACHCANTS 

4.1. Justificado i metodología deis grups de discussió 

D'acord amb les dades estadístiques analitzades, procedents tant deis dife-
rents resultats electorals com d'enquestes postelectorals, no sembla que les varia
bles utilitzades per a l'elaboració deis perfils deis abstencionistes ofereixin perfils 
prou específics deis abstencionistes de les eleccions autonómiques, amb relació 
ais abstencionistes en general. Així, dones, per a l'elaboració d'aquest perfil era 
necessari pensar en un altre tipus de variables, que al mateix temps permetessin 
una major especificitat en la caracterizado del particular tipus d'abstencionista de 
les eleccions al Parlament de Catalunya. 

S'ha assenyalat, mes amunt, que, en la major part deis casos, l'abstenció es 
concentra en els grups mes marginats de la població, els grups amb mes baix sta
tus socioeconómic. Si es pren aquesta afirmació com a hipótesi aplicable al cas 
de les autonómiques catalanes, i donat que aqüestes assoleixen un nivell d'abs-
tenció major que les generáis, podríem suposar que la «consciéncia» (pariarem 
només de consciéncia, dones es tractaria de la mateixa població) de marginació, 
la consciéncia de menor estatus i de menor educació s'estenen a un sector mes 
nombrós de la població quan es tracta d'eleccions al Parlament de Catalunya que 
quan es tracta d'unes eleccions generáis. Per tant, esbrinar quina qüestió o qües-
tions provocarien aquesta consciéncia de major marginació havia de ser un deis 
objectius prioritaris de la nostra recerca. 

El fet de votar pot considerar-se un acte estrictament individual, peí que fa a 
la decisió de fer-ho o no i, en cas de votar, per quina de les alternatives possi-
bles. El sentit o significat del vot, no obstant aixó, com el sentit o significar, de 
l'abstenció, ja no és tant una qüestió individual sino social o col-lectiva, perqué 
els resultats electorals i les interpretacions que d'ells se'n fan teñen una dimensió 
social global, independentment de qué aquests resultats puguin afectar o dir-se 
que afecten de manera diferent ais diferents grups socials. Així ho posen de mani-
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fest tant els polítics com els analistes. D'altra banda, ais grups de discussió poden 
reunir-se diverses modalitats de grups de persones, que no teñen perqué corres-
pondre amb cap grup «real» de la quotidianeftat social (Canales i Peinado, 1994). 
Al grup de discussió, «es desenvolupa una conversa en la qual, per a l'investiga-
dor, els interlocutors desapareixen darrere les [interjlocucions, al contrari del que 
succeeix en els grups naturals [...], en els quals les diferents locucions teñen sem-
pre noms i cognoms». Per aquesta rao, amb els «grups de discussió hem pretés 
superar "Tantinómia individu/societat" que es presenta a l'hora d'interpretar o 
analitzar decisions estrictament individuáis (com ho son les decísions d'abstenir-
se a votar) amb la intenció de trobar una certa lógica col-lectiva. [...] Investiguen! 
el que no coneixem (en el nostre cas, les raons especifiques d'una forma especí
fica d'abstenció), i busquem el descobriment d'estructures de sentit; el nou pren 
sentit mostrant les seves relacions amb el conjunt del dit» (pág. 9). 

D'altra banda, en la mesura en qué l'abstenció declarada a les enquestes pos-
telectorals és sensiblement inferior a l'abstenció real (vegeu la taula 3.1), no sem
bla que les enquestes o qüestionaris de carácter individual permetin obtenir uns 
resultats suficientment fiables amb relació ais comportaments abstencionistes. 
Tanmateix, en el grup de discussió, les possibilitats que l'empatia entre entrevis-
tador i entrevistat alteri el discurs poden corregir-se, parcialment almenys, des del 
moment que poden aparéixer discursos diferents, no coincidents, i que, al mateix 
temps, es contrasten entre si. 

A partir de les dades d'enquesta, els únics percentatges d'abstenció atribuí-
bles a l'«especificitat» catalana serien els obtinguts de les respostes «Per a la gent 
com jo, les eleccions autonómiques son poc importants» (7% l'any 1984; 1% el 
1988; 3% el 1995; sense dades peí 1992) i «Aqüestes eleccions eren pels catalans» 
(4% el 1984; sense dades per a la resta). Aqüestes xifres es corresponen poc amb 
les diferencies, ja assenyalades, entre els percentatges d'abstenció d'eleccions 
generáis i autonómiques. La major part deis abstencionistes autonómics diuen que 
no voten per desinterés o per raons similars, que aparentment haurien de portar 
a abstenir-se tant en eleccions generáis com en autonómiques. Per tant, cal pen
sar que o bé fallen les preguntes o bé ho fa la técnica, o ambdues coses al temps. 
En qualsevol cas, Túnica especificitat per un abstencionisme exclusiu de les elec
cions autonómiques ha d'estar relacionat amb el tipus de convocatoria (si fos així, 
no hi hauria diferencies d'abstenció amb el mateix tipus d'eleccions a d'altres 
comunitats autónomes) i les seves circumstácies polítiques. Les enquestes resul
ten dones molt insuficients per a entendre les explicacions que els propis abs
tencionistes fan de la seva opció electoral, reafirmant la necesitat d'explorar altres 
vies d'obtenció d'informació. 

En la nostra recerca, amb els grups de discussió hem intentat reunir, prioritá-
riament, individus que haguessin coincidit en una mateixa decisió (abstenir-se de 
votar en les eleccions autonómiques) i contrastar les diferents raons que, en cada 
cas, haguessin pogut determinar aquesta acció per tractar d'esbrinar les possibles 
recurréncies existents relatives ais motius de l'abstenció. 
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Tanmateix, amb el grup de discussió hem pretés contrastar les raons o moti-
vacions de carácter individual o individualment expressades i les interpretacions 
«socials» que es manifesten a través deis estereotips elaboráis pels especialistes i 
majoritáriament difoses pels mitjans de comunicado. Efectivament, com senyalen 
Canales i Peinado (1994), «si l'univers del sentit és grupal (social), sembla evident 
que la forma del grup de discussió haurá d'adaptar-se millor a ell que l'entrevis-
ta individual». És ciar que cal preguntar-se fins a quin punt o en quina mesura els 
individus reclutats per ser integrats en un grup de discussió poden ser conside-
rats com a «comunitat», amb un sentit específic. 

La variable determinant a l'hora de configurar els nostres grups de discussió 
ha estat el fet mateix de l'abstenció en un tipus de convocatoria particular, pres-
cindint d'altres tipus de variables de naturalesa mes sociológica, que, d'altra 
banda, ja han estat estudiades en el capítol 3. Així, l'element básic de selecció ha 
estat l'abstenció intermitent, és a dir, el fet d'haver-se abstingut en algún moment 
(convocatoria o tipus d'elecció) pero no en tots els casos. Malgrat que en princi-
pi preteníem reunir individus que deixessin de participar només en les eleccions 
autonómiques, vam haver d'optar per deixar de banda aquest criteri davant la difi-
cultat —si no impossibilitat— que suposava aconseguir un nombre suficient d'a-
quests abstencionistes diferenciáis (sovint, Pabstencionista recorda només vaga-
ment l'any o el tipus d'elecció en qué deixá de votar). 

D'acord amb les dades de participado electoral deis diferents municipis de 
Catalunya, s'observen diferencies molt significatives entre uns i altres segons els 
tipus de convocatóries. La menor participado en els comicis autonomics per part 
d'uns determináis municipis es correspon en bona mesura amb les majors diferen
cies de participado entre eleccions generáis i autonómiques. Limitant-nos ais 
municipis de Tarea metropolitana de Barcelona, constatem que els municipis de 
Santa Coloma de Gramenet; Ripollet, Viladecans, el Prat de Llobregat i FHospitalet 
son els que presenten les diferencies mes grans.1 Per aixó hem escollit tres d'a-
quests municipis (Santa Coloma, Viladecans i PHospitalet) per portar a terme el 
reclutament deis components deis diferents grups de discussió. En l'extrem opo-
sat, amb una diferencia menor entre unes i altres eleccions, es troben els munici
pis de Sant Climent de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Tiana, Sant Just 
Desvern i Molins de Rei. 

A grans trets, el primer grup de municipis es caracteritza per ser el d'uns 
nuclis de poblado que van créixer rápidament a partir de fináis deis anys 50, com 
a conseqüéncia de la immigració d'aquells anys i deis següents. Així dones, els 
trets fonamentals en el nostre estudi semblen ser els alts nivells d'immigració i la 
primordial presencia de grups socials de classe treballadora i amb nivells d'edu-
cació mes baixos. Conseqüentment, per a la configuració deis nostres grups de 
discussió, hem privilegiat les persones residents en aquests municipis i lligats a 
aquest tipus de context social. Aqüestes variables ens van semblar les mes signi-

1. Veure l'annex del capítol 1. 
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fícatives per a la nostra recerca, i no vam considerar necessari teñir en compte 
criteris o variables de carácter sociológic, que ja han estat analitzats estadística-
ment en el capítol anterior. Per tant, d'acord amb Canales i Peinado (1994), la 
nostra «mostra» no pretenia en cap moment respondre a criteris estadístics sino 
estructuráis. 

El reclutament de les persones es va fer a través de diferents collaboradors, 
per cada un deis municipis elegits (Santa Coloma de Gramenet, Viladecans i 
l'Hospitalet de Llobregat) i recorrent a la propia xarxa de relacions de cadascun 
deis coMaboradors-reclutadors. Han sigut moltes les dificultats per aconseguir les 
persones per a cada un deis grups d'acord amb el perfil prioritáriament demanat 
(abstencionistes només a les eleccions autonómiques catalanes). La gent no volia 
reconéixer si votava o no perqué, segons deien, el secret de vot inclou no només 
dir a qui s'ha votat sino també si s'ha votat o no. Eren moltes les persones que 
responien que votaven a totes les eleccions. Queda comprovat, dones, que du
que no es vota está mal vist. Aquesta circumstáncia ha dificultat el reclutament 
deis integrants deis grups de discussió. Tanmateix, han estat nombrases les per
sones que, havent acceptat participar en un grup de discussió, després es van fer 
enrere. En qualsevol cas, la cerca de les persones i les nombrases negatives obtin-
gudes van permetre, per part deis coMaboradors-reclutadors, la realització d'un 
cert sondeig sobre, primer, si es votava o no i, en segon Uoc, sobre les raons per 
votar o no. Per aquesta rao, tenint en compte la informado obtinguda durant la 
tasca de reclutament, els esmentats collaboradors van ser convidats a integrar-se, 
també, en els grups de discussió respectius. 

Les característiques deis grups configuráis han resultat molt diferents entre si. 
D'una banda, peí propi municipi de procedencia; de l'altra, també amb relació a 
variables com l'edat, el sexe, l'ocupació, el nivell educatiu, el fet de ser immigrants 
de primera generado o d'haver nascut a Catalunya, etc. En qualsevol cas, els 
grups de discussió quedaren configuráis de la següent manera: 

1) Viladecans: van assistir 6 persones, totes homes i entre 20 i 38 anys. 
2) L'Hospitalet del LL: 7 persones, 3 dones i 4 homes, d'entre 22 i 47 anys. 
3) Santa Coloma de G.: 8 persones, 5 dones i 3 homes, d'entre 35 i 70 anys. 
Aixó fa un total 21 persones: 13 homes i 8 dones, d'entre 20 i 70 anys. 

Des del punt de vista de la seva configurado interna, els grups van resultar 
una mica homogenis entre si, tant peí que fa a la edat com ais discursos que van 
acabar resultant dominants al llarg de les dues hores que, minut mes o menys, va 
durar cada una de les sessions. Així dones, grosso modo, es podría dir que: 

1) Per ais homes, joves, amb poca formado académica, i de Viladecans, el 
discurs predominant per tal d'explicar l'abstenció en les eleccions autonómiques 
va fer referencia a la manca de concurrencia, de competitivitat, en el cartell elec
toral: «només hi ha un equip, un candidat; Paltre(s) ningu el coneix»; -resulten poc 
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atractives per manca de competitivitat; no hi ha un candidat alternatiu i conegut». 
Les comparacions amb la concurrencia en el fútbol van ser reiterades. 

2) Per a homes i dones, entre joves i la mitjana edat, qualificats i amb ocu-
pacions liberáis o a l'ensenyament, i de l'Hospitalet, el discurs va resultar una mica 
mes divers, mes polític i mes elaborat: «desencantament» després de la transido, 
menor interés del tipus d'elecció, qué signifiquen les eleccions autonomiques i 
poca utilitat de votar, escás atractiu de les forces concurrents, escassa identifica-
ció amb el govern autonómic per part d'una nombrosa població immigrada, etc. 

3) Per a homes i dones de mitjana edat i jubilades, comerciants, sense ocu
pado o mestresses de casa, i de Santa Coloma, el discurs va resultar forga centrat 
i reiteratiu en la qüestió de la llengua i la marginado deis immigrants en un con-
text d'afirmació de la llengua i del fet cátala. L'escepticisme i el distanciament 
envers els partits polítics en general, ais quals acusaven de seguir les regles del 
joc en relació amb la llengua fixades per CiU, era molt gran i fins i tot algú par-
lava en termes de «traíció» per part de partits «d'esquerra». 

Com es veu, si bé els discursos van resultar relativament homogenis dins de 
cada grup, la diversitat entre cada un d'ells va resultar molt significativa. Les raons 
de les diferencies i de les similituds es poden trobar en las característiques de cada 
un deis grups, en la particuiaritat de cada municipi, pero també en una afinitat 
interna previa de cada grup com a conseqüéncia del tipus de reclutament. Per 
aquesta rao es va decidir organitzar un quart grup en base a 2 o 3 persones de 
cada un deis grups anteriors, per tal de poder contrastar els discursos entre ells. 

Indubtablement, les persones que van integrar tots i cadascun deis grups de 
discussió es poden considerar representatives de l'univers que buscávem, l'abs-
tencionista diferencial metropolita, tant en termes sociológics com culturáis. No 
obstant aixó, la seva representativitat pot resultar mes dubtosa amb relació a la 
intensitat i l'interés amb qué poden viure les qüestions aparegudes en els seus dis
cursos, com amb relació ais diferents processos electorals sobre els que seis 
demanava l'opinió, tenint en compte els condicionaments i dificultáis presents en 
el moment de la selecció. És a dir, els abstencionistes que s'han negat a partici
par en els grups s'assemblen ais que han participat en el seu perfil sociológic, 
pero probablement están mes desinteressats i teñen opinions menys «fortes» en 
molts temes, que aquells que finalment van participar. Son precisament aquest 
major interés relatiu i aqüestes conviccions el que ha contribuít a fer que accep-
tessin participar en els grups.2 

Les converses foren enregistrades i transcrites en la seva totalitat, de forma 
que els discursos recollits al llarg de les quatre sessions han estat el material que 
ha portat a l'elaboració que es presenta en les pagines següents. Cal dir que un 
deis principáis objectius metodológics que amb els grups de discussió preteníem 
satisfer era, precisament, la identificado i caracterització deis discursos abstencio-

2. A mes, tots els participants rebien una petita compensació simbólica peí fet de participar. 
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nistes propis de les eleccions autonómiques. En qualsevol cas, hem de teñir pre-
sent el context sociopolític present en l'ambient entre els mesos de novembre de 
1997 i gener de 1998, quan van teñir lloc les reunions deis grups de discussió. 
Van ser, aquells mesos, uns moments en qué el debat de la «llei del cátala» va estar 
molt present ais mitjans de comunicació. Donat que la qüestió de la llengua es 
amb especial incidencia en algún deis discursos recollits, és necessari pensar que, 
en certa mesura, aquest discurs pot haver estat potenciat o particularment afectat 
per les circumstáncies al-ludides. La nostra opinió és que el discurs hagués apa-
regut independentment d'aquesta circumstáncia, pero que potser no en la mane
ra en qué va fer-ho. D'altra banda, també cal teñir en compte que els grups que 
van acabar formant-se no pretenen representar tota l'abstenció diferencial sino, 
potser, la mes intensa, la de 1'entorn metropolita de Barcelona, la que, d'acord 
amb el que s'ha vist en el capítol 2, diferenciaría l'abstenció en eleccions autonó
miques a Catalunya de les d'Euskadi i d'altres comunitats autonomes. 

4.2. Els discursos 

4.2.1. «Autonómicas, municipales, nacionales...: mucho folión»; 
Els diferents tipus d'eleccions i la seva importancia 

D'acord amb les persones que han paiticipat ais grups de discussió, les elec
cions autonómiques plantegen dos tipus de problemes ais electors. Un está rela-
cionat amb la major o menor importancia atribuida al tipus de convocatoria i al 
tipus de govern resultant de cada una d'elles. Deixant de banda les eleccions al 
Parlament Europeu, que no serveixen per constituir cap govern en particular, no 
s'atribueix la mateixa importancia a les diferents institucions: govern municipal, 
govern autonómic i govern estatal. Així, en alguns casos, el govern municipal és 
considerat com el govern local per excelléncia, i l'estatal, el d'ámbit general i supe
rior. El govern autonómic, d'altra banda, representaría un grau intermig entre el 
govern municipal i el central. Pero, precisament, les majors discrepáncies entre els 
informants apareixen en relació amb la valoració que mereix el govern autonómic. 

En qualsevol cas, la diferent valoració de cada ámbit de govern no és una 
qüestió específica de Catalunya ni de l'Estat espanyol. En aquest sentit, és cert que 
no hem trobat actituds especifiques entre els nostres informants que ens perme-
tin explicar l'abstencionisme diferencial que hi ha a Catalunya, respecte d'altres 
comunitats autonomes. En línies generáis, tots els participants han atribuit major 
importancia i interés a les eleccions legislatives. És cert, també, que entre tots ells 
no es trobava cap persona que pogués identificar-se mes com a cátala que com 
a espanyol. El segon lloc per ordre d'importáncia alguns l'atribuien a les eleccions 
autonómiques mentre que d'altres ho feien a les municipals. Si bé, d'una banda, 
es considera que el govern de la Generalitat i el seu president son mes importants 
que el consistori municipal i l'alcalde, alguns afirmen que les eleccions munici-
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país teñen mes importancia que les autonómiques perqué les qüestions del muni-
cipi He atañen más de cerca-. 

[En las elecciones autonómicas] no he votado. He pasado de largo. Las del gobier
no [central] y todo eso, pues, sí. No sé por qué. Yo de estas cosas no entiendo 
mucho. 
A mí me pasa lo mismo. Sólo voto en las generales y nada más. Un poco porque 
soy mayor... No sé, no me encuentro muy bien y no me da por ir... (Rosa y 
Gregoria, Santa Coloma) 

¿Para qué sirve el voto [en las elecciones autonómicas]? ¿Qué vamos a conseguir? 
Conseguimos algo a nivel de municipio, conseguimos algo a nivel de estado, pero 
¿Qué es eso de Catalunya? ¿Qué se puede conseguir? (Gabriel, Santa Coloma) 

Lo que yo veo es que la gente vota mucho cuando se trata del Ayuntamiento y les 
interesa. Veo a la gente bastante motivada a nivel de quién gobernará a nivel más 
cercano. Luego, a nivel de autonómicas, parece que sea un poco una cosa más 
aparte de uno. Noto a la mayoría de la gente como si dijera: «¡Bah! Ya votarán los 
demás», como si no formaran parte de eso. Es más bien a nivel de las [elecciones] 
generales o las del Ayuntamiento, como algo más cercano que ellos pueden cono
cer más a los que van a votar que a nivel autonómico. Lo veo como una cosa más 
lejana. Y los mismos que votan para lo que es el Ayuntamiento, luego, no se sien
ten identificados con el mismo partido que han votado para que gobierne a nivel 
de autonomía. No lo ven, no se motivan. Yo diría que es como si no pertenecie
ran-. (Úrsula, Santa Coloma) 

D'altra banda, el govern autonómic pot ser percebut com un govern de carác
ter i importancia intermitja entre el municipals i Testatal, com una institució inne-
cessária i amb competéncies mes o menys indeterminades i confiases, o com un 
govern que, per ser d'ámbit estrictament «cátala», s'identifica només amb els «cata-
lans», i a ells es limita el seu interés. D'altres diuen no entendre que «haya tantos 
gobiernos en diferentes puntos de España», així com la complexitat burocrática que 
aixó genera. Algunes persones arriben a afirmar que no voten a les eleccions 
autonómiques perqué no saben per qué serveix el seu vot, o dubten que realment 
la Generalitat tingui cap poder. En el context que aquí ens interessa, pot dir-se 
que la percepció per part de la població del grau de poder que pugui teñir una 
o altra instancia de govern és relativa i fa referencia ais problemes i interessos que 
afecten cada individu o coMectiu. Així, per exemple, per a determináis sectors de 
la població, immigrants i ja jubiláis, una de les principáis preocupacions serien les 
pensions. Com que el tema de l'actualització de les pensions depén exclusivament 
del govern central, aquest sector de la població pot votar en les eleccions gene
ráis en la mateixa mesura i, en canvi, per la mateixa rao, pot pensar que la 
Generalitat no té poder amb relació al que son els seus interessos o problemes i, 
en conseqüéncia, pot no sentir-se estimulat a votar per una o altra opció parti
dista en les eleccions autonómiques, donat que no diuen res del que realment 
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sembla afectar-lo. Efectivament, resulta difícil percebre la capacitat de govern que 
té la comunitat autónoma si les principáis qüestions que semblen discutir-se amb 
motiu de les eleccions autonómiques fan referencia a reivindicacions com la ges-
tió d'una banda de l'IRPF, la significació de la qual no sembla conéixer la major 
part de la poblado, ni sap com o en quina mesura pot influir en la seva vida par
ticular. S'explica, dones, el desinterés peí govern autonómic, quan es pensa que 
la Generalitat és només un intermedian. 

Yo veo, en cierto modo, los «dobles gobiernos-, que llamamos. O sea, la burocra
cia. Yo opino, y veo que mucha gente opina igual, que es alargar un poco más la 
cadena. O sea, antes, en la cadena, estaba, por poner un ejemplo, Madrid [...] y 
ahora están Madrid, la Generalitat, Barcelona, el municipio. La cadena se alarga 
mucho. No se comprende. Eso aumenta más lo que es la burocracia y, un poco, en 
cierto modo, el trastorno a la hora de muchas cosas. [...] Ante todo, otro de los pro
blemas por los que no se vota [en las elecciones autonómicas] es que hay mucha 
incomprensión, y, sobre todo, ante lo que no se comprende, no se vota. Soy de los 
que opina que no se ha explicado realmente a la mayoría de la población lo que 
es la Generalitat, su funcionamiento y por qué está. Entonces, la gente no com
prende por qué hay un gobierno aquí y otro en Madrid, no comprenden eso de 
que si traspasos, de que si tú ahora puedes hacer esto yo no lo puedo hacer, de 
que si tengo que pedir permiso a quién o si no tengo que pedir permiso. Ante este 
caos, la mayoría de la gente, pues como no comprende, mucha gente pues no vota. 
(Ignacio, Viladecans) 

La gente está o estamos abrumados entre municipio, autonomía, estado y supraes-
tado. Luego las distintas asociaciones entre las distintas regiones de Europa... 
Quiero decir que es una ensalada mental de instituciones varias que son las que 
gobiernan que la gente... ¿cuáles son las que sigue teniendo más claro? Las más anti
guas son el municipio y el estado central. Bueno las más antiguas y que no han 
variado porque la Generalitat dejó de existir durante un periodo. Entonces, y más 
si hablamos de gente de Hospitalet, evidentemente, creo, tiene mucho menos claro, 
muchas menos referencias respecto de lo que podría ser la historia de la institución 
autonómica. La gente, todavía, a pesar de que la política va más deprisa y hay más 
instituciones que tienen que ver en la vida cotidiana pero sigue anclada, sigue 
entendiendo las tradicionales: el Estado y el municipio. (Eva, THospitalet). 

Mucho follón: autonómicas, municipales, nacionales... Yo creo que, con las 
nacionales, la gente ya tiene bastante. 
Yo creo igual que él. Son demasiadas. 
La gente se va más a las nacionales. Se van más a las nacionales que a las autonó
micas. Porque te lían de tal manera que ya dices: «Bueno, pues en éstas no voto y 
me voy a las que creo que son más importantes». (Cristóbal y Carlos, Viladecans) 

D'altra banda, com a conseqüéncia de la pluralitat d'administracions i de la 
major complexitat burocrática que s'atribueix, algunes persones creuen haver de 
pagar mes impostos i suposen, dones, que la proliferació de nivells administratius 
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no només no els ha portat millores en els servéis com Pensenyament o la sanitat, 
sino que, mes aviat, els perjudica económicament. 

La gente lo que mira mucho es la pela, y ve que tiene que pagar ahora más que 
tenía que pagar antes. Y de ahí saca conclusiones. La gente hace sus números y la 
conclusión que saca es: «Estoy pagando el doble cuando antes pagaba menos» y 
dicen «Bueno, estoy pagando más. Me interesaba más lo de antes, que pagabas 
menos, que no tantos gobiernos». Es lo que pasa. La gente ve que tiene que pagar 
más. (Ignacio, Viladecans) 

Un coroHari de la menor importancia atribuida a les eleccions autonomiques 
en relació amb les generáis es concreta en la menor informació que es creu rebre 
tant en relació amb les institucions autonomiques com amb motiu de les eleccions 
al Parlament de Catalunya. En aquest sentit, s'ha observat un consens torga gene-
ralitzat entre els participants deis grups de discussió. Tanmateix, aqüestes matei-
xes persones manifesten teñir menys interés per obtenir informació quan se cele
bren eleccions autonomiques que quan teñen lloc les generáis. 

En las autonómicas... será porque no me informo, o porque no hay bastante infor
mación... o no quiero informarme yo mismo, porque yo me podría informar, a ver 
qué... cada partido lo que... ¿no? Pero, después de las generales, es que ni me ente
ro cuándo son las autonómicas. En las generales, pues por lo menos te enteras, por 
lo menos sabes de qué partido es cada uno, pero es que en las autonómicas de 
aquí de Cataluña, nada, sólo vemos al Jordi ese, y ya está. (Vicente, Viladecans) 

En las generales hay más —cómo lo diría yo— ... como que te informan más que 
en las autonómicas. Yo creo que te informan más. Porque yo, cuando son las gene
rales, yo me entero más por la televisión y por los medios de comunicación, yo me 
entero antes que en las autonómicas. Las autonómicas, a lo mejor, porque ponen 
cuatro carteles en las farolas y ya está. Por eso me doy cuenta, pero, si no, no me 
enteraría tampoco. (Cristóbal, Viladecans) 

En qualsevol cas, la manca d'informació sembla ser al mateix temps causa i 
efecte d'una menor participado en les eleccions autonomiques. Realment, els mit-
jans de comunicació d'ámbit estatal, sobretot de les televisions privades, oferei-
xen una menor cobertura a aquest tipus d'eleccions, mentre que la televisió cata
lana, que sí hi dedica un temps important, és menys seguida per la població 
immigrada, sobretot la de major edat. 

Aquí [Viladecans], la TV3, los catalanes la ven, pero los que son de fuera... Mi 
madre, le pones la catalana y ya te está diciendo «quita eso, que no entiendo ni 
papa», y la tienes que cambiar. (M., Viladecans) 
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4.2.2. <rNo hay ningún discurso que te lleve para ir al voto»; 
Els partits i la seva diferenciado com a opcions polítiques 

Desinterés i desencantament 

A les persones mes joves se'ls atribueix, i elles mateixes ho confessen, un cert 
desinterés per la política, una manca d'informació envers la mateixa i una certa 
manca d'estímuls, per part deis partits polítics, per interessar-se per ella. 

La juventud prefiere otras cosas antes que ir a votar y ¡tal como está el trabajo!... 
(Marcelino, I'Hospitalet) 

La gente no vota, la mayoría, porque no entiende a los partidos políticos, porque 
no entiende la política. La mayoría de la gente que dice -voto a éste porque vota 
mi amigo-... O porque, como mi padre, que dice que vote al mismo que vota él... 
Y sólo he votado una vez, fue en las generales, y fui a votar porque votó mi padre 
a ése [partido] y digo yo -vale, igual-. 
Pero, para votar así, creo que es mejor abstenerse. Yo creo que deberías entender 
bien la política, o el partido que quieres votar... (Carlos y Cristóbal, Viladecans) 

Yo creo que no hay ningún discurso que te lleve para ir al voto. No se ofrece nada. 
No se ofrecen cuestiones que te lleguen a ti más cerca, que lo vivas todos los días... 
Si no hay un conjunto de cosas que te llevan a ir votar... (Rosa, Santa Coloma) 

En realidad, voto poco. Voto pocas veces y las razones la verdad es que las tengo 
poco refrescadas... Creo que, por un lado, hay razones vinculadas a la utilidad o 
poca utilidad de la elección misma. Me da la impresión de que las políticas que se 
van a desarrollar están bastante al margen del voto que se deposita. [Por otro lado], 
el campo de opciones que tienes para elegir me resulta muy estrecho. A veces he 
votado en las generales porque había opciones que me resultaban más atractivas o, 
incluso en las europeas, porque a veces las listas a nivel europeo funcionan de una 
forma que no funciona a nivel local. Después, en las generales, cuando hay algu
na opción... voté a Iniciativa porque estaba la izquierda con problemas, que pare
cía que se iba a hundir. Esos son los dos tipos de razones. A nivel autonómico, hay 
menos opciones que incluso a veces a nivel europeo. (Francisco, I'Hospitalet) 

També les persones mes joves, així com les de mitjana edat, parlen d'un cert 
«desencantament», d'un cert escepticisme envers la política en general, com si els 
polítics no haguessin donat resposta a les expectatives que havien generat. És cert 
que aquest desencantament podría manifestar-se —i de fet ho fa— tant amb 
motiu de les eleccions generáis com de les autonómiques, pero, en el cas de 
Catalunya, i per tant també de les eleccions autonómiques, el desencantament pot 
ser major tant en relació a la política com amb relació ais partits i institucions com 
la Generalitat peí fet que les seves competéncies i/o actuacions es consideren o 
es perceben mes allunyades de les veritables preocupacions deis ciutadans. Per 
exemple, en els grups de discussió s'afirmava que el que preocupa els ciutadans 
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son qüestions com l'atur i els salaris, i que no sembla que aqüestes qüestions 
siguin prioritats polítiques ni per ais partits que es presenten en les eleccions 
autonómiques ni per al govern de la Generalitat. Al mateix temps, es diu que 
qüestions que semblen ser molt importants per a la Generalitat, com, per exem-
ple, el traspás de les competéncies de tránsit de la Guardia Civil ais Mossos 
d'Esquadra, no ho son tant per ais ciutadans, almenys per ais deis municipis i sec-
tors representáis en els grups de discussió. 

Les aHusions al desencantament semblen especialment significatives en el 
cas del municipi de Santa Coloma de Gramenet. Es tracta d'un municipi de pobla
d o majoritáriament immigrant i que, malgrat la seva nombrosa poblado, segons 
els informants s'havia caracteritzat, al llarg deis seixanta i setanta, per un gran 
coneixement de la gent entre si i també per la gran cohesió entre ella. A aquest 
coneixement i aquesta cohesió s'atribueixen les nombroses mobilitzacions véinals 
que es van produir en aquells anys, fins al punt que —diuen— Santa Coloma era 
coneguda com la «ciudad roja». Mobilitzacions per reivindicar escoles, Tambada 
del metro, semáfors, zones verdes, etc. Malgrat tot, avui, aqüestes persones sem
blen teñir (almenys aixó es pot deduir de les seves manifestacions) una major 
consciéncia de marginació o de no-integració a la societat catalana que altres 
immigrants que viuen a l'Hospitalet o a Viladecans, al temps que constaten, 
lamentant-ho, que a la «ciudad roja» ja hi ha dos representants del dretá Partit 
Popular. Les raons d'aquests canvis s'atribueixen tant a aspectes estrictament 
sociopolítics com a la sempre present —per ais informants de Santa Coloma— 
«qüestió del cátala» i el que consideren la seva imposició (vegeu, mes endavant, 
Tapartat dedicat a aquesta qüestió). 

El desencanto que hay, de que te has movido mucho, que has luchado mucho, de 
que ahora ves que hay unas ciertas figuras allá arriba... y, ahora, se han colocado. 
De todo aquel movimiento, han subido unas personas que están allí arriba y ahora 
tanto da que digas como que no digas. Como si desde allí arriba no se viera el 
suelo. Me refiero a los políticos, a los líderes, a los partidos políticos... Como si ya 
no vieran a los que estamos abajo, a los que nos hemos movido, a los que hemos 
preparado el terreno, digamos. (Antonio, Santa Coloma) 

La historia de Santa Coloma, políticamente, es muy larga... Hay un montón de bio
grafías. En Santa Coloma, había del orden de entre 100 y 200 líderes. Y esos líde
res estaban rodeados de grupúsculos. Por ejemplo, el partido socialista, en Santa 
Coloma, no pasaban de 20, los primeros, que yo conozco muchos. Estoy hablando 
del año sesenta y tantos. Entonces, esos señores después aparecen, por arte de 
magia, salen debajo de una piedra y dicen que ellos son el estandarte de la clase 
obrera. Al final, claro, toda esa gente, todos aquellos líderes se van desengañando, 
van viendo que lo suyo no es la política, los van defenestrando. Y, entonces, claro, 
a esta gente les queda una conciencia y unos criterios. Esta gente nos conocemos. 
Aunque no seamos nadie políticamente, nos conocemos todos. Y esa gente crea 
una opinión. Y es posible que esto tenga algo de relación con la cuestión de la abs
tención en el caso concreto de Santa Coloma. (Gabriel, Santa Coloma) 
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El desencanto de la gente... Esta cuestión de la lengua, de querer obligar, más o 
menos, que todo el mundo, hasta la gente mayor que ya por la edad le cuesta... 
Entonces, esa gente tiene desencanto. Pero desencanto, más todavía, porque ni es 
su tierra... Muchos que se estaban haciendo la casita para allí tampoco se sienten 
integrados. Y están dejando la casa para vender. Y vienen aquí y tampoco se sien
ten integrados. Entonces, el desencanto, que de alguna manera tienen que expre
sarlo, es no votando, pasar olímpicamente. (Úrsula, Santa Coloma) 

Els partits polítics a Catalunya 

A les eleccions autonomiques catalanes, els integrants deis grups de discus-
sió creuen percebre en els partits uns discursos diferents deis que mantenen en 
eleccions generáis. S'afirma que es vota mes en les eleccions generáis que en les 
autonomiques perqué, a les primeres, els components ideológics son mes impor-
tants; és a dir, els partits, les grans opcions, la dreta i Pesquería, exageren, accen-
tuen aquests perfils ideológics. 

També es diu que, en les eleccions autonomiques, les opcions representades 
pels diferents partits polítics están menys diferenciades. I aixó s'afirma indepen-
dentment que es reconegui que els programes deis partits no es llegeixen i d'es-
tar convencuts que les persones del seu entorn tampoc no ho fan. Així, els dife
rents participants deis grups de discussió semblen orientar-se en termes 
esquerra-dreta i nacionalistes-no nacionalistes. D'altra banda, es diu que malgrat 
que no es llegeixen els programes i que poden haver-hi diferencies entre ells, tots 
els partits fan bones ofertes. Tots ofereixen reduir Patur, rebaixar els impostos, 
millorar el benestar... Pero, al final, en fundó de la identificado amb un deis grans 
termes de les identificacions possibles, tot es redueix a una mena de competido 
futbolística on és mes important guanyar que jugar bé. 

Tanmateix, algunes persones destaquen canvis en alguns partits en relació 
amb les posicions que mantenien anys enrere. Concretament, es retreu ais partits 
que son a l'oposició la seva manca d'oposició real, la seva manca de crítica. Es 
critica els partits d'esquerres que no tractin la coalició governant com el que és, 
una coalició «de dretes». D'altra banda, aquesta manca d'oposició es relaciona (en 
una relació causa-efecte) amb la manca d'estímul per votar en les eleccions 
autonomiques. 

Es como si no hubiera realmente unos partidos que hicieran oposición. Entonces, 
la gente, cuando no hay confrontación, pues pasa de votar [...] A nivel de los que 
somos trabajadores, normalmente tiramos a partidos de centro a izquierda, más que 
centro-derecha. Entonces, pues claro, el trabajador vota lo que realmente engloba 
algo, si luego no hay una oposición coherente en unas autonómicas [...], que sólo 
se conoce a Pujol y poco más, porque la oposición tampoco ha sido aquí, en 
Cataluña, muy coherente de cara a la Generalitat, no ha habido, realmente, unos 
políticos realmente fuertes como para oponerse... entonces, si no hay confrontación 
ni se ve que pueda haber un cambio, la gente no va [a votar]. En estas últimas 
[1995], votó mucha gente porque se preveía un posible cambio de partido. Pero si 
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no hay un posible cambio pues la gente normalmente dice «es igual, para qué voy 
a ir a votar, si ya sé lo que va a salir, para qué voy a ir a votar». (Ignacio, Viladecans) 

4.23* «Cuando hay elecciones autonómicas, sólo conocemos al Pujol»; 
Els residíais. Manca de campetüivitat i manca de Üderatges aüernatíus 

Una de les raons addu'ides per explicar el mes gran abstencionisme en les 
eleccions autonómiques és la manca d'incertesa del resultat, perqué «siempre gana 
Pujoh. No obstant aixó, les primeres eleccions autonómiques, celebrades Fany 
1980, i quan Pujol encara no havia guanyat cap cop, no van ser les que van regis
trar un major percentatge de participació (vegeu la taula 1.1). En aquella ocasió, 
la victoria de Jordi Pujol, candidat de Convergencia i Unió, fou una sorpresa. És 
ciar que ara podría dir-se que aquells comicis, precisament per ser els primers del 
seu ámbit, estaven envoltats de moka menys informació sobre el que representa-
ven, i de cap informació del que podría significar el govern autonómic, en gene
ral, i la Generalitat, en particular. És ciar, dones, que si el problema de l'escassa 
participació a les autonómiques ens Phaguéssim plantejat a principis del vuitanta, 
les hipótesis podrien haver estat molt diferents. Ara ja es veu que Jordi Pujol ha 
guanyat sempre, pero Fany 1980 els pronóstics eren favorables ais socialistes. És 
possible que precisament aquell resultat sorpresa hagi marcat la dinámica deis 
partits en un deis sentits apuntáis en els grups de discussió i que fa referencia a 
la manca de diferenciado, en termes de catalanisme, entre els partits i, molt par-
ticularment, entre CiU i el PSC. Sembla com si alguns (els socialistes) partissin 
d'una mena de pecat original: «Hemos perdido las primeras por ser poco catala
nistas... pues no nos van a pillar otra vezporabf. 

En qualsevol cas, i malgrat la manca d'incertesa amb relació al resultat de la 
convocatoria electoral no sigui exclusiu de les eleccions autonómiques, és cert 
que aquest factor ha estat alludit reiteradament per explicar el particular nivell 
d'abstenció que s'assoleix en aqüestes eleccions. El fet que Jordi Pujol i/o CiU 
hagin guanyat totes les convocatóries celebrades fins al moment resta interés per 
elles i per participar-hi. Segons afirmen els informants de Viladecans, sobretot ais 
barris, la gent está convenguda que sortirá «el de sempre» i que el seu vot no 
tindrá conseqüéncies practiques. És per aixó, diuen, que s'abstenen. 

La qüestió del major o menor grau d'informació que es creu teñir o rebre es 
relaciona amb una altra qüestió aparentment mes transcendent i que fa referencia 
al lideratge, com si el grau de lideratge estigués lligat al grau de coneixement deis 
diferents líders polítics. En aquest sentit, la major part deis participants joves diuen 
no conéixer, amb Túnica excepció de Jordi Pujol, els candidats de les diferents 
opcions polítiques que s'han presentat en aquest ámbit electoral. 

Cuando hay elecciones autonómicas sólo conocemos al Pujol. Hasta 15 o 20 días 
antes de las elecciones, no se conoce a los otros candidatos que pueda haber, de 
los otros partidos. Yo sólo conozco, ahora, a Pujol. De los demás, yo no sé ahora 
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mismo quién es el candidato. Sólo lo sé cuando se van a presentar a las elecciones, 
que salen. Me pongo la televisión y empiezan a salir. Entonces, yo creo que la gente 
vota a Pujol porque lo conoce y confía en él. (Marcelino, Viladecans) 

Per aquesta mateixa rao, preguntats els joves de Viladecans sobre quina cir-
cumstáncia podria animar a una major participado a les eleccions autonómiques, 
responien, sense dubtar: «un rival amb contundencia». Aquests mateixos joves 
comparaven el major o menor interés per les eleccions autonómiques amb el 
major o menor interés que genera un partit de fútbol segons la categoría i la riva-
litat deis equips i la major o menor incertesa del resultat. 

No es lo mismo un Barga-Compostela que un Bar̂ a-Madrid. Es como si las auto
nómicas fueran un Barga-Compostela y, en cambio, las generales fueran un Barga-
Madrid y, entonces, eso moviliza mucho más. Parece que haya mucha más cosa en 
juego. (Cristóbal, Viladecans) 

La comparado amb el fútbol ha estat utilitzada també en un sentit diferent 
de ranterior. Un deis participants, per exemple, assenyalava, per al cas de 
l'Hospitalet, que un sector important de la poblado «no entienden de político i 
expressa la seva ideologia com si fossin seguidors d'un club de fútbol, sense teñir 
coneixement del programa polític propi ni del deis rivals, i sense saber els bene-
ficis o perjudicis que podrien significar l'un i els altres. Es tracta, diuen, d'una 
identificado partidista mes emocional que ideológica, tant amb relació a una 
determinada admirado peí líder o a una concepció mes o menys difusa del que 
representa l'esquerra enfront la dreta. 

Es más aquello de «viva el Betis manque pierda», o sea, yo soy del PSOE porque siem
pre he sido del PSOE y estas elecciones voy a votar al PSOE porque Felipe González 
ha llamado cateto al otro durante el mitin y me ha hecho mucha gracia. Yo no sé si 
verdaderamente hay muchas diferencias o no en los programas. Lo que sí veo es que 
la gente se decanta más por el carisma y por el liderazgo más que en el conocimiento 
que tenga del programa de uno u otro partido (Román, l'Hospitalet) 

La major importancia que s'atribueix al coneixement d'un líder o a ¡'existen
cia d'un «rival contundente está relacionada, també, amb el grau de coneixement 
de la política que els informants s'autoatribueixen o atribueixen a les persones del 
seu entorn. Aquesta circumstáncia, no obstant aixó, no seria exclusiva del cas 
cátala ni de les seves eleccions autonómiques, sino que seria d'un abast mes gene
ral. En qualsevol cas, a Catalunya, sembla teñir una dimensió especial i/o especí
fica. Sembla com si els líders deis partits polítics d'ámbit estatal fossin percebuts 
per les poblacions immigrants com els líders de «primera divisió- i, en canvi, els 
líders deis mateixos partits encap^alen les Uistes electorals en les eleccions 
autonómiques fossin només «de segona». En qualsevol cas, el que sí resulta cert 
és que els líders estatals apareixen amb molta mes freqüéncia en els mitjans de 
comunicació d'ámbit estatal que els líders exclusivament catalans. Jordi Pujol, en 
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canvi, sembla que segueix sent «primera divisió» perqué, com a president de la 
Generalitat, apareix sovint tant ais mitjans de comunicació exclusivament catalans 
com ais estatals. D'altra banda, semblaría que a les comunitats autónomes sense 
partits d'ámbit exclusivament autonómic existís una major igualtat en el coneixe-
ment deis diferents líders autonómics i, per tant, un mateix grau de concurrencia 
o competitivitat entre ells. 

Així dones, sembla que la qüestió del lideratge té una certa importancia, 
importancia que es por manifestar de diferents formes. Sembla ser que determi
náis líders sí teñen carisma, almenys pels seus votants. D'acord amb els infor-
mants, Jordi Pujol seria una persona amb carisma, amb molt carisma, per a un sec
tor de la població que, al cap i a la fi serien els seus votants. Pero també es pot 
afirmar que Jordi Pujol és un líder que no té referent a nivell estatal; Obiols, 
Nadal, Ribo, Fernández Díaz, Vidal-Quadras, sí. A mes, d'acord amb les opinions 
recollides, podría deduir-se que Obiols i Nadal teñen molt menys carisma que 
Felipe González; Ribo que Anguita; i Fernández Díaz o Vidal-Quadras menys que 
Aznar. Semblaría dones, que els referents nacionals limiten les possibílitats deis 
líders autonómics, excepte d'aquells que no en teñen. 

El lideratge, d'altra banda, i el major o menor carisma deis líders poden sem
blar molt mes importants que l'opció ideológica o partidista que els propis líders 
representen: 

Yo creo que habría una serie de políticos que tienen un grado de carisma y otra 
serie de políticos que tienen otro grado inferior o diferente y cuando existe una 
confrontación entre dos políticos de diferente grado pues arrasa el de más galones. 
La gente cuando vota, yo lo he escuchado mucho en Hospitalet: ¿A quien has vota
do? No dicen yo he votado al PSOE o al PP; te dicen yo he votado al Aznar. Y tú 
¿a quien has votado? Yo he votado al Felipito. Ese carisma es tan importante, yo 
creo, por la ignorancia que existe sobre este tema y, especialmente, en la gente que 
tiene menos dinero, que tiene menos recursos, una educación diferente. Porque, si 
en tu casa no tienes dinero, no vas a ir a la Universidad. Te tendrás que poner a 
trabajar y eso, en Hospitalet, no es que se dé como hace unos años pero todavía 
existe y los de hace unos años son los que ahora están votando. Y la gente inmi
grante que vino ¿por qué vino? Porque le faltaba dinero, carecía de estudios. Eso es 
fundamental, yo creo, en eso del voto. (Jesüs> l'Hospitalet) 

Alguns s'expliquen una major participado electoral en les eleccions munici-
pals que en les autonómiques, precisament, perqué el grau de coneixements deis 
candidats a alcalde és major que el deis candidats a president de la Generalitat. 
Així mateix, sembla que, en alguns casos almenys, els referents municipals i els 
estatals estiguin clars per a molts votants; pero, en canvi, els referents autonómics 
es dilueixen. Així, resulta possible una major identificació amb el candidat muni
cipal i amb el candidat en les eleccions generáis, donat que son persones molt 
mes conegudes i amb mes o menys carisma dins del seu ámbit respectiu; i, en 
canvi, en les eleccions autonómiques, els líders es diluirien, a excepció, és ciar, 
del candidat de CiU, que no té referents en l'ámbit estatal. 
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Yo voto a Felipe y yo voto a Corbacho, ¿a quién voy a votar? Es que Obiols no 
sabemos quién es. (Juana, l'Hospitalet) 

Yo sólo conozco al alcalde. El que está ahora y al que siempre voto. (José Antonio, 
Viladecans) 

A causa de la importancia atribuida al lideratge, al carisma i al fet que els can-
didats siguin mes o menys populars o coneguts, vam plantejar a les persones par-
ticipants en els grups de discussió, si creien que la possible candidatura de 
Pasqual Maragall podría suposar una major participació en les próximes eleccions 
autonómiques. O, dit d'una altra manera, constituiría, Pasqual Maragall, un «rival 
de contundencia» per poder augmentar la incertesa del resultat electoral i, en la 
mateixa mesura, atraure alguns abstencionistes a votar? 

Yo creo que sí. 
Yo diría que sí. 
Sí, Esto es como el fútbol. Yo creo que la gente joven votaría más. Habría un poco 
más de interés, de rivalidad... 
Creo que sí porque, sobre todo la juventud está esperando a ver si sale uno... como 
el Maragall para que haya un poco de rivalidad... (Ignacio, Carlos, Cristóbal y 
Vicente, Viladecans) 

Yo creo que no. 
Algo más ganaría. Depende de lo que venda. 
Sí, depende de lo que venda. (Mercedes, Rosa, Gabriel, Santa Coloma) 

Conozco alguna gente que da la impresión de que, si se presenta Maragall, igual 
vota ¿no?, pero lo digo con bastantes dudas. (Francisco, l'Hospitalet) 

Existeixen clares diferencies d'opinió i pot dir-se que hi ha opinions per a 
tots els gustos. Podría pensar-se, fins a cert punt, que les persones que manifes-
ten que Maragall incitaría a la participació estarien disposades a votar-io; mentre 
que aquelles que diuen que la seva candidatura no suposaria un estímul per a 
votar, no ho farien. Les raons deis uns i els altres giren entorn al fet de si a Pascual 
Maragall se li suposa que té o no carisma, així com la importancia que al major 
o menor carisma se li atribueix com a factor per valorar un lideratge. També en 
aquests aspectes existeixen diferencies d'opinió entre les persones entrevistades. 

Yo diría que sí [que con P. Maragall disminuiría el grado de abstención] porque, a 
nivel popular, cantidad de gente vota por carisma... A Felipe González se le ha vota
do muchos años, lo haya hecho bien o mal. Todos sabemos lo que prometió y lo 
que no cumplió y la gente seguía votándolo y era porque tenía mucho carisma. 
Mucha gente lo decía: «Es que me cae bien». Eso lo he sentido cantidad de veces 
[...] Entonces la gente busca a alguien de peso, a alguien que dé mucha imagen. Yo 
no entro en que si Maragall ha sido bueno o ha sido malo como político, pero da 
imagen. Entonces, eso trae mucho peso [...] Un líder, con imagen y carisma, sea 
bueno o no, atrae a las masas. (Ignacio, Viladecans) 
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Yo creo que Maragall seguro que es una persona carismática. Y, en ese sentido, no 
menos carismática que Pujol. Lo que pasa es que para que ese carisma luego se 
concrete en apoyo, en votos o en las dos cosas, creo que, aparte, ha de tener un 
discurso por detrás que lo soporte, que haga que se diferencie del otro personaje 
carismático que sería Pujol. Y en ese sentido, ¿un discurso propio? Parece que, 
cuando se habla de Cataluña, sólo haya un discurso posible, políticamente hablan
do, que sería el discurso cuyo lenguaje lo marcan los nacionalistas. (Eva, 
l'Hospitalet) 

Alguns deis participants de Santa Coloma semblen conéixer de manera pre
cisa quines son les persones que s'abstenen en les eleccions autonómiques, així 
com les raons per les quals s'abstenen, segons el que opinen amb relació ais efec-
tes que podría teñir la possible candidatura de l'exalcalde de Barcelona, Pasqual 
Maragall. 

Yo creo que el carisma lo da el haber hecho algo. Maragall no ha hecho nada. 
Maragall por la abstención no ha hecho nunca nada, por los que se abstienen. Se 
sabe los sitios donde está la abstención: la abstención está en Cornelia, en 
Viladecans, en Esplugues, en Hospitalet y está en Santa Coloma; es decir, en el cin-
turón rojo que le llamaban. Pero, el cinturón rojo, que está adscrito a una opción 
en función de que esa opción le dé algo, porque el cinturón rojo viene de 
Extremadura, viene de Andalucía, viene de Murcia y viene de muchos sitios donde 
ya les han dado muchos palos y donde ya saben de qué va la cosa. O sea, que 
conocen a los socialistas desde antes de la guerra y a los comunistas y a todas las 
opciones políticas que hay en este país. Entonces, yo pienso que la gente por un 
supuesto carisma no se deja llevar [...] Es posible que algo raspe, incluso de la abs
tención, pero no por carisma sino porque haya gente que piense que es el menos 
malo de los dos. (Gabriel, Santa Coloma) 

Desde mi perspectiva, Maragall no tiene carisma. Maragall, como cualquiera, con 
un poco de tiempo, con dinero y con voluntades unidas alrededor de él, consigue 
crearse una imagen de lo que sea [...] Las historias se hacen y se venden [...] Eso 
está claro. Maragall puede hacerse, en el tiempo que le queda, una buena imagen 
política. Y la puede vender y puede serle comprada. Pero, yo creo que no tiene 
carisma y creo que, pese a que pueda vender una buena imagen de sí mismo, como 
parte de esa imagen ha de estar anclada en el discurso político porque la imagen 
sola no vende, mientras que el carisma sí, yo tengo la sensación de que algún voto 
sí que robaría a otras opciones políticas pero que no restaría a la abstención. Yo 
creo que Maragall no tendría resortes, no sería lo suficientemente atractivo para res
tar votos a la abstención, sí para sacar a lo mejor a otras opciones. (Mercedes, Santa 
Coloma) 

demás temas n o se tocan». 
leccions autonómiques i e 

Els discursos que apareixen amb motiu de les eleccions autonómiques son 
percebuts, per part de la poblado immigrada deis municipis de l'Hospitalet, Santa 
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Coloma i Viladecans, o per part d'aquells que no es consideren només catalans, 
com excessivament «étnics», «nacionalistes» o «catalanistes». Diuen, també, que 
aquests discursos van dirigits a un grup que és considerat com hegemónic, de 
manera que els qui no se senten identifícats amb aquest grup (els «catalans», els 
«catalanistes»?), d'alguna manera, queden despenjats i, conseqüentment, també se 
senten menys identifícats amb unes eleccions que poden no considerar com a 
seves. Així, per exemple, els informants de Santa Coloma assenyalaven que, en 
aquesta població, es dona un alt índex d'abstenció en les eleccions autonómiques 
perqué la majoria de les persones que viuen allá venen de fora i que, per aques
ta rao, no senten aquelles eleccions com a seves. No senten una identificació 
plena amb «el cátala»». Diuen treballar i estar a gust aquí, pero no comprenen «por 
qué tiene que haber tanta diferencia según el lugar de origen?. Diuen percebre 
«una cierta prepotencia* per part de «los catalanes* en relació ais qui venen de 
fora. Aqüestes actituds, segons els informants, dificulten la identificació deis immi-
grants amb els plantejaments nacionalistes fets pels catalans. 

Entre les persones que han participat en els grups de discussió hi ha hagut 
una coincidencia absoluta en considerar que, en l'ámbit estríete de les eleccions 
autonómiques, es produeix un consens bastant generalitzat entre totes les forces 
polítiques en plantejar aqüestes eleccions en clau catalanista i que, en aquest sen-
tit, les «regles del joc», en termes de Uuita electoral, les marca CiU, emfatitzant, 
sobretot, la qüestió catalana, i marginant altres qüestions de contingut mes social 
i sobre les quals, en les eleccions generáis, s'observa un major contrast entre 
esquerra i dreta. En aquest sentit, alguns deis participants en les reunions atri-
bueixen una gran habilitat a Jordi Pujol per plantejar el debat electoral autonómic 
en termes de «historia nacional catalana» o en termes d'una política lingüística mar
cada per la conflictivitat o per la polémica entre el cátala i el castellá, de tal mane
ra que polítics i electors deixen de parlar o de discutir entorn deis «problemes 
importants»»: 

Claro, porque el debate en términos de la lucha contra el paro, la cuestión de la 
corrupción, una mayor democratización de las decisiones... (Francisco, l'Hospitalet) 
Todos esos campos no se tocan. (Ignacio, Viladecans) 

El discurso político es sobre el catalán, sobre los traspasos y nada más. Los demás 
temas no se tocan. Los problemas que hay con la sanidad, temas realmente graves 
de paro, nada. Lo único que se está tocando es la ley del catalán para que cree 
polémica, para que cuando hagan las autonómicas se base la batalla autonómica en 
la ley del catalán y se dejen todos los demás temas aparte. (Ignacio, Viladecans). 

Yo creo que los grupos que hay actualmente en Cataluña, tanto los que se llaman 
de derecha como los que se siguen llamando de izquierda, han cambiado el dis
curso social que tenían hasta principios de los setenta por el discurso fundamen
talmente étnico [...]. Entonces, hay mucha gente que no vota en las elecciones auto
nómicas. Es curioso, porque, generalmente, suele ser un voto de izquierda en las 
generales. Además, es muy sintomático que sean las ciudades más emblemáticas 
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por su lucha durante la época franquista [...]. Se podría entender que el no votar en 
las elecciones autonómicas es una falta de responsabilidad. Sin embargo, yo creo 
que es entender la responsabilidad desde otra perspectiva. (Mercedes, Santa 
Coloma) 

Per contra, la major participado en les eleccions generáis per part de pobla-
cions immigrades i que viuen en ciutats com, per exemple, Viladecans o Santa 
Coloma de Gramenet, s'atribueix a la major importancia o transcendencia d'a-
questes eleccions, perqué pensen que «en Madrid, se puede decir algo»; mentre 
que els candidats al Parlament cátala no agraden «porque son demasiado naciona
listas* o perqué teñen «un concepto de nación distinto del que los emigrantes tra
jimos a Cataluña*, 

Nosotros llegamos a Cataluña con el criterio de que vamos a otro sitio del mismo 
país, a nuestra España, mientras que los catalanes, a partir del año 75, empiezan a 
contarnos que nosotros no vinimos a España, sino a otro sitio. Ahí está metido todo 
el cotarro. Entonces, mucha gente de esta que no vota había militado o milita (en 
partidos de izquierda) y se vuelven contra esta propia gente y les crea una contra
dicción. Y la opción es la sabia: vamos a aquéllas sí [las generales] y a las otras [las 
autonómicas], no. (Gabriel, Santa Coloma) 

Aquest plantejament és reforgat mitjangant la comparació amb altres elec
cions d'ámbit autonómic. Així, per exemple, s'assenyala que, en el cas de les elec
cions autonómiques gallegues, la polémica electoral entre les diferents forces poli-
tiques segueix girant al voltant de les posicions considerades com a própies de la 
dreta i de l'esquerra. Aquest tipus de plantejament es considera mes motivador 
per a la votació per a una poblado que és, alhora, immigrant i treballadora. 

Yo creo que este elemento de las grandes referencias ideológicas, en las elecciones 
autonómicas, se pierde. Eso lo tengo clarísimo. Y, en sustitución, entra un elemen-
to de carácter nacionalista que es aquello que nos falta por conseguir para llegar a 
una escala más en el autogobierno. Claro, planteadas las elecciones de esta mane
ra, eso desmotiva. No creo que sea un problema ni de marginalidad, ni de antica
talán, simplemente es que es lo que verdaderamente te impulsa a votar es ese fac
tor. En realidad, ¿para qué me sirve votar? En Galicia, yo creo que se va a votar por 
que sigue estando en los mismos términos, la elección está en términos de izquier
das y de derechas. (Francisco, l'Hospitalet) 

Fins i tot, algunes persones arriben a afirmar que els diferents programes 
electorals que es presenten son, per ais votants que procedeixen de la immigra-
ció, com si es tractés d'una «plataforma unitaria» i que no existeixen altematives 
polítiques reals entre les quals escollir, és a dir: 

Veo muchas diferencias [entre los partidos] en la forma, pero, en el fondo, creo que 
todos forman un único partido transversal, que van a lo mismo [...]. Desde fuera, se 
puede ver que hay divergencias, matizaciones, pero, desde luego, yo, desde den-
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tro, los veo como un único partido transversal. Es decir, tienen el mismo criterio, y 
por eso lo consensúan todo. Y con el único con quien no hacen consenso en según 
qué cosas, ... en la cuestión de las lenguas..., es con el Partido Popular. Pero todos 
los demás van a ver quién es más nacionalista. El discurso social no existe. Aquí ya 
no existen las clases sociales, han desaparecido. (Mercedes) 

Los partidos de izquierda, en Cataluña están secuestrados; es decir, han perdido el 
norte. Aquí, el nacionalismo catalán se ha erigido en el partido que ha sabido capi
talizar los resortes de toda la movida antifranquista. Aquí, es el nacionalismo el que 
capitaliza todo eso. Entonces, la izquierda está secuestrada aquí. Sigue los pasos 
totalmente de lo que es el discurso nacionalista. Incluso, la izquierda más de 
izquierda está siguiendo los pasos de la derecha más derecha. El discurso social, lo 
que se decía antes, se soslaya y, sin embargo, a través de una manera muy sutil y 
muy latente, dentro de todo esa parafernalia de política lingüística, está labrado 
detrás todo lo que es la cuestión social, la cuestión de reparto de trabajo, de repar
to de ganancias, la cuestión de cambio de estatus, es decir, detrás está todo, está 
todo detrás ¿me entiendes? Pero todo eso se soslaya. ¿Por qué? por que al final de 
cuentas somos los mejores. (Mercedes, Santa Coloma) 

Efectivamente, la política a nivel nacional tiene un nivel de consenso inmenso. 
Todo el mundo dice: «como el tema del catalán es tan delicado-, todos los equili
brios son tan importantes. Pues, ahora, con la nueva ley de la lengua conozco bas
tante gente que está muy irritada con todo el mundo. En realidad, justamente, la 
posición que han adoptado unos y otros los ha alejado electoralmente de todos. 
Parece que ese aspecto del debate en el terreno de la política lingüística por razo
nes comprensibles, por lo que se quiera, etc., no recoge al menos las aspiraciones 
de un cierto sector ¿no? (Francisco, l'Hospitalet) 

En alguns casos, el «catalanisme» d'alguns sectors de la societat catalana i la 
seva particular visió i tráete de la immigració andalusa com una emigrado pro
vocada només per la fam existent en el seu lloc d'origen, pot resultar particular-
ment frustrant. A aquesta visió de la migració se li retreu que s'oblidi remigració 
que va teñir lloc com a conseqüéncia de l'opressió política propia del franquis-
me, especialment dura en les zones rurals i jornaleres andaluses. Aquests emi
grante, que patien en els seus llocs d'origen una particular precarietat económica 
com a conseqüéncia de la repressió franquista, haurien escollit Catalunya com a 
destí per a la seva emigració, precisament per ser considerada una zona republi
cana i d'esquerres. 

Oigo como si el hecho de haber venido aquí [a Cataluña] haya sido porque allí no 
se comía. Mucha gente, el problema que tenía para venir del pueblo aquí era por
que se sentían identificados como cuando la guerra. Muchos, en sus pueblos, por 
la idea política que tenían, estaban que no les ciaban faena, ni trabajo, los maridos 
parados, muñéndose de hambre, porque, en la guerra, habían estado en el bando 
republicano. Entonces, la solución era ir a una zona que se consideraba que había 
sido perjudicada, como Cataluña. Entonces han venido aquí porque se sentían más 
identificados y se sabía que, en Cataluña, tenía su trabajo, que no se lo daban por 
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su idea política [...]. Entonces, ahora, de golpe, que te digan que aquí es que te han 
dado trabajo, cuando antes el trabajo no lo tenían por sus ideas políticas. Los hijos, 
todavía, tienen el pensamiento de los padres. Por eso no entienden que ahora les 
digan que han venido de allí porque se morían de hambre. Se morían de hambre 
mucho por cuestión política. (Úrsula, Santa Coloma) 

4.2.5> «Yo me siento catalán cuando voy a mí pueblo; 
y cuando estoy aquí, me siento andaluz»; 
Entre dues cultures: identitats plurals i integrado social 

Ja s'ha assenyalat que, en la majoria deis casos, l'abstenció es concentra en 
els grups mes margináis de la població i en els d'estatus socioeconómic mes baix 
i entre els menys educats. Hem dit, també, en la introducció d'aquest capítol, que 
una «consciéncia de marginado»» (no necessáriament económica sino, per exem-
ple, «lingüística») podría provocar una certa abstenció en aquelles eleccions, el 
context o el debat de les quals podría estimular Panomenada «consciéncia de mar
ginado». En el cas d'alguns sectors de la població immigrada de l'área metropoli
tana de Barcelona, aquesta «consciéncia de marginado» o d'una no-integració 
plena en la cultura o la societat catalanes sembla estar clara. En qualsevol cas, 
sembla que son molts els immigrants que teñen, almenys en ocasions, la sensa-
ció d'estar entre dues cultures: la catalana i la d'origen. Aquest «estar entre dues 
cultures» pot viure's de maneres molt diferents i, en ocasions, fins i tot de formes 
contradictóries. Pot, aquesta circumstáncia, teñir alguna relació amb la major o 
menor participado en les eleccions autonómiques? El fet d'estar entre dues cultu
res —entre l'andalusa i la catalana, posem per cas— com es viu? Com es mani-
festa? És a dir, en quins aspectes, o en quins moments un se sent cátala, i en quins 
moments un se sent mes andalús que cátala? Com es viu? En quins moments, en 
definitiva, un té ocasió de sentir-se mes o menys integrat? Quina repercussió 
poden teñir totes aqüestes circumstáncies a l'hora de decidir participar o no par
ticipar en les eleccions autonómiques? 

Gavá ha sido un pueblo que culturalmente siempre ha sido más de payeses y ha 
tenido un nivel adquisitivo un poco mayor. A Viladecans han venido más emi
grantes que a Gavá, entonces se han formado barrios y... ya no digo guetos sino... 
comunidades, y entonces el problema es más de integración. Y si, realmente, no 
nos sentimos integrados, no comprendemos ciertos sectores de autonomías históri
cas y... Más que no comprendemos... como no lo hemos realmente vivido, no lo 
comprendemos del todo. Es, en cierto modo, lo que me sucede a mí: yo estoy a 
caballo entre dos culturas, y nunca estás ni en una ni en otra. Con la edad, tiras 
más a la que estás viviendo, que es la de aquí, porque con la edad los pocos lazos 
que te quedan de la otra cultura los pierdes totalmente, te sientes más integrado 
aquí. Pero siempre tiendes a irte un poco a la otra. (Ignacio, Viladecans) 

D'altra banda, fins a quin punt la o les consciéncies identitáries (tant les rela-
tives a Catalunya com les del lloc d'origen), així com les percepcions de les 
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consciéncies identitáries «deis altres» poden haver experimentat canvis al Uarg deis 
últims vint o trenta anys, tant en la forma de sentir-Íes, d'expressar-les i de per-
cebre-les? Podría pensar-se que ais anys setanta la identificació i la percepció de 
la «catalanitat» era menys concreta. La major abstracció i/o generalitat de llavors 
podia permetre que qualsevol persona s'identifiqués amb el que, en aquells anys, 
eren o semblaven ser les reivindicacions catalanes. Ara, per contra, sembla com 
si les «reivindicacions catalanes* s'haguessin concretat i, alhora, distanciat d'aquells 
sectors que, tot i ser immigrants, corejaren les consignes mobilitzadores de l'anti-
franquisme i, en aquesta mesura, que les possibilitats d'identificar-se amb les 
mateixes per part deis immigrants es visquessin d'una manera mes conflictiva. 
Simplificant una mica la qüestió, podría dir-se que, ais anys setanta, la reivindica
d o era «llibertat, amnistía, Estatut d'autonomia». Aquesta reivindicado tenia un 
carácter for^a genéric i podia ser percebuda, en un context de lluita antifranquis
ta i de recuperado de les «Uibertats democrátiques», d'una manera mes política 
que cultural o própiament étnica. D'aquesta manera, «antifranquistes» andalusos, 
extremenys, castellans, gallees... podien identificar-se amb aquesta reivindicado 
sense que la mateixa provoques cap mena de contradicció en relació amb la seva 
identitat cultural d'origen. En els últims anys, en canvi, les «reivindicacions 
nacionalistes» adquireixen un major grau de concreció i d'afirmació «catalanista». 
Giren al voltant no només d'augmentar l'autogovern sino de la «normalització lin
güística» a les escoles (la «immersió») i en l'ámbit de l'administració, etc. Dit d'una 
altra manera, per a molts immigrants, la «normalització» reivindicada era la «nor
malització democrática» que recollia l'Estatut d'autonomia. Per ais immigrants, 
restablerta la democracia i en vigor l'Estatut, semblaría que, des del punt de vista 
de la normalització catalana, estava tot aconseguit. No obstant aixó, les reivindi
cacions següents, mes concretes i que, en certa mesura, poden ser percebudes 
com afectant els seus drets individuáis, provoquen cert conflicte. 

A mes, podría pensar-se que l'«Espanya de les autonomies» ha contribuft a 
desenvolupar i/o a provocar l'aparició d'una major consciéncia d'identitat cultural 
tant en les anomenades «nacionalitats históriques» com en la resta. En aquest sen-
tit, podríem pensar que al llarg deis anys 80 augmenta no només el grau de 
consciéncia identitária a Catalunya sino que apareix una consciéncia d'identitat 
andalusa, extremenya, per exemple, entre individus que, almenys en termes afir-
matius, podrien no haver-la tingut mai. Evidentment, aixó no significa que, ante-
riorment, un andalús, a Catalunya, no hagués tingut consciéncia de les diferencies 
entre «el cátala» i l'«andalús», o, fins i tot, entre «el cátala» i P«espanyol». 

Yo creo que en los años setanta, el hecho catalán no era un hecho diferenciador 
como lo está siendo últimamente y no es casualidad que en los últimos años, una 
vez establecidas una serie de libertades democráticas, no es por azar que afloren 
un montón de asociaciones de tipo étnico. En Hospitalet, en estos momentos, entre 
hermandades roderas, peñas flamencas, peñas taurinas, casas culturales, casas 
regionales, casas de Andalucía... hay en tomo de 16 o 18. A mediados de los 70, 
no había prácticamente ninguna. O sea, antes eran unas reivindicaciones de tipo 
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social y de tipo político y, ahora, la gente las está convirtiendo en reivindicaciones 
de tipo cultural. Eso no entendido como un conflicto. Yo soy de fuera pero yo me 
quiero quedar aquí porque mis hijos son de aquí y es aquí donde he solucionado 
mi vida. Eso todo el mundo lo tiene clarísimo, pero hasta que yo viva, yo quiero 
como ellos llaman en muchas ocasiones no reivindicar exactamente sino promo-
cionar parte de la cultura. Y que eso empiezan a decir ya empieza a formar parte 
de la cultura catalana y ya no solamente la reivindican como andaluza. Nosotros lo 
hemos incorporado al conjunto y es Hospitalet. Quana, l'Hospitalet) 

Claro, apuntarse a aquello [las reivindicaciones de los años setenta] no era apun
tarse a una opción necesariamente nacionalista o nacional sino a una opción de 
izquierdas. Era decir, bueno queremos que haya libertad, que no se opriman las 
distintas realidades culturales [...]. El hecho nacional de cada autonomía española, 
a mí me da la sensación de que ha crecido ¿no? Independientemente de donde 
vivas, te sientes más de donde has nacido. O sea los andaluces que estaban aquí 
en los años setanta se sienten más andaluces que antes. Tengo esa sensación. (Eva, 
l'Hospitalet) 

Hubo un tiempo que todos salimos a la calle a reivindicar el Onze de Setembre. 
Hoy no lo haríamos [...] Salimos a reivindicar el derecho de los niños catalano-par-
lantes a recibir la educación en su lengua. Yo salí. No una vez, sino muchísimas 
veces. Hoy no saldría. Quiero decir que toda una serie de cosas se pueden expli
car por el momento político. (Mercedes, Santa Coloma) 

D'altra banda, la percepció que poden teñir els immigrants de Catalunya pot 
ser diferent si es veu en termes de societat i cultura que si es veu en termes de 
comunitat autónoma. 

Es difícil entrar a valorar por qué la gente no vota en las autonómicas y vota más 
en las generales. Creo que falta que la gente, de alguna manera, se sienta integra
da en lo que es la comunidad autónoma. Aquí [en l'Hospitalet] la gente está en 
Catalunya un poquito por accidente. Entonces sí que ha tenido 10, 15, 20 años, los 
que sean, para adaptarse y entender lo que es el estado de las autonomías y enten
der como funciona aquí y entonces entiendo que no necesariamente no se pueda 
votar en unas autonómicas si no hay otro componente que no sea este de no sen
tirte catalán. (Jaime, l'Hospitalet) 

D'altra banda, segons es dedueix deis discursos recollits en els grups de dis-
cussió, la consciéncia identitária no es manifesta o es viu d'una manera lineal o 
mecánica. El sentir-se «espanyol», «cátala» o «andalús», per exemple, no és necessá-
riament un sentiment únic i precís, sino que pot ser variable i circumstancial. En 
efecte, algunes de les persones entrevistades expressen sentir-se mes o menys 
catalanes, mes o menys andaluses o mes o menys espanyoles segons les cir-
cumstáncies i les vivéncies concretes que hagin pogut experimentar en cada 
moment. 
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Yo me siento catalán cuando voy a mi pueblo. Y, cuando estoy aquí, me siento 
andaluz. Qosé Antonio, Viladecans) 

Yo me siento más catalán cuando estoy fuera de Cataluña. (Cristóbal, 24 años, 
Viladecans) 

Yo he estado allí [Granada] en la mili, y tenía que fregar los platos a un cocinero 
que era de Cádiz. Y me dijo -Tú, ¿de dónde eres?» y yo le digo «¿Yo? De Barcelona, 
vivo allí». Y me dice: «Bah, catalán». Y pum, me escaqueé y no hice nada. Sólo por
que me dijo eso. Y después vas allí, a Andalucía, y también. Y cuando vienes aquí 
y hablas con gente catalana... a veces me han exigido hablar en catalán. «¿Por qué 
no me hablas en catalán?-, o no mirarte e irse. Por eso que estoy entre... (José 
Antonio, 26 años, Viladecans) 

Yo no entiendo nada de política, y tampoco me gusta informarme mucho. Pero 
pienso que, a la mayoría de la juventud, lo de las autonómicas... no votan porque 
no quieren que... Yo, por lo menos, me siento más español que catalán, aunque 
viva aquí. La verdad que la mayoría de la gente que ha venido aquí a trabajar, pues 
pasa un poco de las votaciones de aquí, de Cataluña, y prefiere votar en las gene
rales. Qosé Antonio, FHospitalet) 

La major o menor consciéncia d'integrado o de no integra< 
ble, també, segons les circumstáncies externes que es perceben: 

Se sienten, sobre todo los mayores, como un poco de prestado y lo que hacen es 
pasar. Ni en contra ni a favor, pasan. Hasta estos últimos años [debates sobre el 
catalán] no había pasado esto. (Úrsula, Santa Coloma) 

Pero els joves descendents d'immigrants, peí fet d'haver nascut a Catalunya, 
tampoc, necessariament, senten una major identificació amb Catalunya que els 
seus pares. La cultura i la identitat no s'adquireixen per naixement sino per encul-
turació, aprenentatge, familiarització. 

En Hospitalet es casi toda la población inmigrada, depende de los barrios. 
En Bellvitge, que es mi barrio, por lo menos debe ser del 90%. En el Instituto ¿cuán
tos catalano-parlantes encuentras por aula, uno? 
En torno al 47% de la población de Hospitalet ha nacido fuera de Cataluña. 
Sí, pero el hecho de que yo haya nacido aquí a mi me puede dar una identidad 
pero no hay esa tradición. ¿Cuántos de esos hijos de ese 47% se identifican con 
Cataluña, conocen lo que es la Generalitat, conocen el hecho de no verla como una 

r 

intermediaria. Entonces es lo que te digo el identificarse, el integrarse en la socie
dad catalana, no sólo el hecho de decir yo emigro allí, pero claro emigras a un lugar 
donde no existe esta consciéncia, esta identificación puesto que todo el mundo es 
inmigrante. Por lo menos es lo que pasa en Bellvitge, el barrio donde yo vivo. 
Entonces, claro, si emigras a Sants, con el mismo nivel adquisitivo, todo muy pare
jo... claro, allí sí que hay una tradición catalana. Ya te integras, seguramente. Digo 
yo, no lo sé. Pero seguramente acabas integrado y acabas tomando un poco de 
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compromiso y allí [en Bellvitge] es mucho más difícil adquirir este compromiso en 
ese sentido. 
Lo que pasa, una vez tú te has integrado en una cultura, en este caso la catalana, 
lo que no quieres es ser subsumido por ella. Es decir, yo, ahora, estoy integrado, 
[pero] lo que yo quiero, también, es conservar parte de mi patrimonio, que yo he 
aportado aquí y Cataluña no son sólo los catalanes de origen, de familia, sino [tam
bién] los que hemos venido después. 
Ya, pero eso no está reñido con el hecho de que tampoco se acepte el compromi
so o se adopte el compromiso en cuanto al hecho del voto, que es de lo que esta
mos hablando. Ellos sí que se integran pero no quiere decir que el hecho de no 
votar o no dar una importancia a las elecciones [autonómicas] quiera decir que se 
esté en contra de todo ello, quiere decir que se pasa. O sea, que no se tiene ese 
compromiso. (Eva, Juana, Román, Jaime, PHospitalet) 

Així dones, el grau d'integració que se sent respecte de la societat catalana 
pot ser molt diferent d'uns individus a uns altres, fins i tot dins d'una mateixa 
familia, o d'una mateixa parella. Un indicador del grau d'integració en la «societat 
catalana» pot expressar-se a través de la intenció o del desig de tornar al lloc d'o-
rigen quan arribi la jubilado o alguna altra circumstáncia que ho fes possible. 
Aquest desig, no obstant aixó, també, está desigualment repartit segons els indi
vidus, les famílies i els membres d'una mateixa parella: 

Yo creo que gente que ha venido hace de veinticinco años para acá, porque allí no 
había trabajo, se vinieron aquí, a Cataluña, porque había bastante, y nada más lle
gar aquí están pensando en jubilarse para irse otra vez a su tierra. (Marcelino, 
Viladecans) 

Se respira la sensación de que no estás en tu casa. La gente mayor se marcharía a 
su tierra, si pudiera. Lo que pasa es que ni están integrados aquí ni allí... Y lo dicen: 
«Llegamos allí y no es nuestra tierra. No nos sentimos integrados. Estamos aquí y, 
últimamente, con todo esto [la «ley del catalán»], tampoco nos sentimos integrados». 
Hay desencanto. (Úrsula, Santa Coloma) 

En mi casa, no se piensa en volver. (Cristóbal, Viladecans) 
Mi madre, no tanto. Mi padre, sí. Quan Carlos, Viladecans) 
Pues mi padre no. (Cristóbal) 
Mi madre no. Ella siempre ha dicho que, en ese sentido, allí ya tampoco se le pier
de nada. Mi padre hubo una temporada que sí, pero ahora ya no... (Ignacio, 
Viladecans) 

De les manifestacions anteriors podría deduir-se com si els homes tinguessin 
un major desig de tornar al seu lloc d'origen que no pas les dones. D'altra banda, 
d'acord amb les dades estadístíques disponibles, Píndex d'abstenció en qualsevol 
tipus d'elecció és major entre les dones que entre els homes (vegeu la taula 3.2). 
Així dones, en la mesura en qué els homes immigrants mostrarien un menor grau 
d'identificació amb Catalunya i un menor interés per votar en les eleccions 
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autonómiques, podría explicar-se un percentatge indeterminat de menor partici
pació en aqüestes eleccions. 

En qualsevol cas, s'estableix una diferencia clara entre el que es considera 
«ser cátala» i ser «nacionalista». Mentre que «ser cátala» pot ser percebut com una 
afirmació positiva d'una especificitat i ser acceptat i respectat, «ser nacionalista» és 
percebut com una negació o una oposició a «Pespanyol». En la mateixa mesura, 
el nacionalisme cátala resulta percebut com a representant d'una certa incompa-
tibilitat amb la manera de ser de Pimmigrant, per al qual el sentir-se andalús mai 
no havia representat incompatibilitat amb el sentir-se espanyol. Relacionat amb 
aixó, deriven algunes critiques cap al «nacionalisme cátala» i algunes explicacions 
de Pabstenció en les eleccions autonómiques. 

Para mí, el problema es que se ha enfocado muy mal lo que es Cataluña, lo que es 
ser catalán, ser nacionalista y ser español. Yo creo que, como se ha enfocado mal, 
se ha creado una gran confusión y, yo por lo menos, me siento en algunos momen
tos desplazado en ese sentido. Porque yo me siento catalán, porque yo llevo aquí 
toda mi vida —en Andalucía, claramente, no se me ha perdido nada— me siento 
de aquí, pero no me siento nacionalista. Soy catalán, quiero que a Cataluña se le 
dé lo que se le merece, pero al resto de España también. Yo creo que se ha con
fundido mucho lo que es ser catalán, ser español, y ser nacionalista. Y, como se 
han confundido mucho los términos, pues te puedes sentir catalán pero no naciona
lista. En mi caso, yo me siento catalán —porque yo me he criado aquí—, pero no 
me siento nacionalista. (Ignacio, Viladecans) 

Yo no creo que, en L'Hospitalet haya una identificación catalana. La gran mayoría 
lo ven como Cataluña para los catalanes. (Eva, l'Hospitalet) 

Al llarg deis últims 25 anys han proliferat, a Catalunya, pero molt particu-
larment a Parea metropolitana de Barcelona, associacions i manifestacions «cul
turáis» de continguts i significáis diversos: «cases regionals», penyes folklóriques, 
romerías, ferias, processons religioses, etc. Algunes d'aquestes manifestacions 
(«Feria de Abril», «Romería del Rocío», la processó de Setmana Santa de los «15+1», 
etc.) han tingut i continúen tenint un éxit de participació extraordinari, i teñen un 
ampli seguiment per part deis mitjans de comunicado. Totes aqüestes manifesta
cions que agrupen, fonamentalment, ciutadans d'origen andalús i extremeny, 
podrien estar expressant, i alhora potenciar, una major consciéncia identitária 
andalusa i extremenya. L'interrogant que es pot plantejar és si aquesta major 
consciéncia identitária hauria de suposar o no un major rebuig del cátala i de les 
institucions própies de Catalunya i, conseqüentment, també, una menor partici
pació en les eleccions autonómiques. O, mes concretament, si les persones inte-
grades en aquest tipus d'associacions podrien teñir una major o menor participació 
en un o altre tipus d'eleccions, les generáis i les autonómiques. Tanmateix, podría 
preguntar-se si l'augment d'aquestes manifestacions de carácter folklóric i el d'una 
major conscienciació identitária ha estat en detriment d'una major consciéncia de 
classe, treballadora, d'esquerres. La resposta o les respostes no son fácils perqué, 
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d'acord amb els testimonis recollits al respecte, les diferents circumstáncies al-ludi-
des poden creuar-se de manera diferent i amb resultats diversos. 

[...] de aquello de ver, oír, hablar a mí me da la sensación de que esta gente (los 
integrantes y/o participantes en las manifestaciones de carácter folklórico andaluz 
o extremeño) son voto socialista. Tienen muy claro su candidato en Hospitalet. 
Tienen bastante clara la institución municipal. Además, el municipio trata de tratar
las bien porque sabe que hoy tiene voto socialista. En cambio, no reciben los mis
mos réditos, digamos, de la institución autonómica ni tienen un candidato claro en 
la institución autonómica. (Eva, l'Hospitalet) 

[Estas asociaciones] subsisten, prácticamente, por las subvenciones que reciben del 
municipio. Locales... se hace cargo el Ayuntamiento [de l'Hospitalet]. Cuando son 
locales compartidos, [el Ayuntamiento] pone un conserje. Entonces, claro, lo que 
está ocurriendo en Hospitalet es que se está dando un agravio comparativo entre 
las entidades andaluzas, que son muchas y tienen mucho peso, y tienen peso por
que hay una población muy mayoritaria, y otro tipo de entidades, también étnicas, 
como pueden ser las gallegas, que son más minoritarias y no reciben [subvencio
nes] o las nacionalistas, vamos, las propias asociaciones de aquí. Entonces, eso 
también esta creando ahora cierto conflicto porque se sienten que no están trata
dos de la misma manera. Ahora, esto, relacionado con el voto autonómico, [las per
sonas relacionadas con las asociaciones subvencionadas por el Ayuntamiento] son 
mayoritariamente personal que vota al PSC. Yo he estado preguntando en diferen
tes sitios y me decían que votaban en todas [en todos los tipos de elecciones]. 
(Juana, PHospitalet) 

Yo creo que, precisamente, la Santa Coloma «rodera» vota. Es decir, la abstención 
no coge a la parte de la Santa Coloma rociera. Precisamente, yo creo que la falta 
de protagonismo político, actualmente [en relación al protagonismo que supusie
ron las movilizaciones vecinales de los años setenta y ochenta], de Santa Coloma 
tiene que ver más con que no hay salida. Es decir, yo creo que el protagonismo 
se ejerce desde la abstención. Yo creo que [la abstención en las elecciones auto
nómicas] es un voto de castigo... Creo que la abstención de las autonómicas, 
mayoritariamente, es un voto consciente. Por eso, yo creo que irá en aumento la 
abstención. Si la abstención no aumenta, habrá un aumento del PP. (Mercedes, 
Santa Coloma) 

4.2.6. «Mi madre...? ¡Es imposible que aprenda el catalán!»; 
La qüestió lingüística 

Com s'ha dit, segons les poblacions immigrades, es considera que les elec-
cions autonómiques están molt marcades per discursos de tipus «nacionalista» o 
«catalanista». Tanmateix, es considera que, en bona mesura, el «fet diferencial 
cátala» gira, fonamentalment, al voltant de l'idioma, del cátala. Tot aixó fa que 
alguns informants afirmin que, entre la població obrera i immigrada, pot existir 
una falsa idea del que representa el govern de la Generalitat Sembla que es per-



126 L'ABSTENCIÓ EN LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

cebi que aquesta només serveix per a la «cosa del idioma». S'assenyala, a mes, la 
responsabilitat de la propia Generalitat per no fer percebre altres interessos a part 
de la «qüestió lingüística». D'aquesta manera, s'estaria contribuint a generar una 
«imatge falsa» del que representa el govern autonómic i no es deixaria que la gent 
reconegués els aspectes positius de la tasca del govern de la Generalitat. 

Al final, se centra todo en el idioma. ¡Tonterías! Como si todo lo más importante 
fuera hablar simplemente en catalán. Y, entonces, no dejan ver otras funciones que 
hace, importantes. Se ha centrado mucho en el idioma. Y eso, a la mayoría de la 
gente, sobre todo a la mayor, que es la más consciente de votar, es la que en las 
autonómicas más se retiene. Casi más que los jóvenes. Los jóvenes, hasta los trein
ta años, se sienten más motivados que los mayores. Los mayores, en cambio, están 
más motivados para [votar en] las generales o bien para el Ayuntamiento. En cam
bio, los jóvenes se sienten más integrados. Pero, los mayores, de 30 para arriba, la 
mayoría siente mucha cosa sobre el catalán, no ven más que si el catalán; aunque 
intentan integrarse, les cuesta mucho por cuestión de edad. (Úrsula, Santa Coloma) 

El cátala provoca reaccions diferents. D'una banda, totes les persones parti-
cipants en els grups de discussió diuen voler aprendre el cátala i atribueixen 
aquest mateix desig a les persones que coneixen o les envolten. «A todo el mundo 
le gustaría hablar catalán», diuen. No obstant aixó, la manera en qué és perce-
buda la política lingüística de la Generalitat i de les diferents administracions de 

- Catalunya varia mes d'unes persones a altres, des d'aquelles per a les qui no 
representa cap problema, malgrat que se sentin castellanoparlants, fins a aquelles 
que destaquen la imposició que s'está portant a terme en els usos quotidians de 
la llengua i en l'«exigéncia» percebuda a l'hora de trobar feina i, fins i tot, la 
«violencia simbólica» que es genera quan s'exigeix el cátala. Per a alguns, gene-
ralment joves, no existeix el problema del cátala, almenys amb relació al fet de 
votar o abstenir-se en les eleccions autonómiques, donat que, quan es va a votar, 
diuen, es fa per qüestions de carácter social, económic o ideológic, o per la major 
o menor identificado amb les opcions que ofereixen un o altre partit, indepen-
dentment que es parli cátala o castellá. 

Ara bé, per a uns altres, generalment mes grans, en certa mesura, semblaría 
com si, en els darrers anys (a diferencia del que es podia sentir en els anys setan-
ta i principis deis vuitanta), la catalanitat i la no catalanitat passessin fonamental-
ment per Tus del cátala. Semblaría com si el fet de conéixer o no suficientment el 
cátala, de sentir l'exigéncia o la conveniencia de conéixer com una imposició mes 
o menys discriminatoria o com una normalització, determinessin el grau d'identi-
ficació amb Catalunya, així com el grau percebut d'integració o de marginado i 
rebuig del cátala. 

Mi madre es mayor y, entonces, aparte de que ya va entendiendo algo el catalán, 
lo siente como una imposición y, entonces, lo rechaza mucho. Yo mismo, para 
hablar en catalán... es que no me sale. Estoy bien en Cataluña, me siento bien. Para 
mí, un catalán es igual que los demás, pero sí que me cuesta identificarme, expre-
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sarme en catalán. En casa se habla el castellano. A mi hijo [pienso]: «Claro, si estás 
en Cataluña, estás viendo el panorama que tienes de que si no hablas el catalán, si 
no sabes catalán, no entras en ninguna parte, para trabajar ni nada». Vale, pues lo 
apuntas a catalán en la escuela. Pero él tampoco se siente identificado. Y es un niño 
pequeño. (Antonio, Santa Coloma) 

Yo no entiendo como han venido todos estos follones de querer imponer el cata
lán. Hace nueve años, me puse a hacer el Graduado y había gente mayor, en la 
escuela de adultos, aprendiendo catalán por sí mismos, con una ilusión y una ale
gría... pero con ilusión y alegría, gente de cincuenta y tantos años, y sesenta... Era 
curioso de verlos... Ellos querían aprender a hablarlo, en la escuela de adultos. Es 
que era algo que dio una ilusión tremenda. No tenía que haber habido esa impo
sición [...]. [Los mayores] se ven muy imposibilitados para hablar en catalán. 
Entonces, ya no se sienten integrados... Es una sensación mala. Quizás, los más 
jóvenes no tengan tanto este problema... (Úrsula, Santa Coloma) 

Mis padres se sienten unos extraños aquí, en Cataluña, en estos momentos. Se sien
ten extraños ¿Por qué? Porque mi madre va a misa y el cura le dice que tendría que 
aprender catalán. Pero no puede aprender catalán. ¡Es imposible que aprenda el 
catalán! O sea, se sienten tanto en la obligación, que están en un sitio que no es 
suyo, porque se lo dicen constantemente. Y ellos, además, teniendo mi padre seten
ta y tantos años y mi madre sesenta y tantos... van y aprenden catalán. Yo consi
dero eso una aberración [...] Es decir, determinados comportamientos hacen tener 
rechazos, que es lo que suele ocurrir generalmente. Y me imagino que parte de la 
gente que no votamos tenemos un cierto rechazo a todo lo que significa naciona
lismo [...]. Lo que pasa es que estoy integrado aquí, en Cataluña. Sí, me considero 
integrado. Lo que pasa es que me dicen que tengo que saber catalán, que tengo 
que hablarlo, que en mi negocio tengo que tener gente... y todo eso lo voy sin
tiendo como una presión... (Juan Antonio, Santa Coloma) 

Tenint en compte les polémiques que han tingut lloc en els darrers anys, des 
de la llei de normalització lingüística i el debat entorn a la «nova llei del cátala», 
podría pensar-se que el fet de la llengua ha centrat o ha sintetitzat les diferents 
actituds possibles en relació amb Tacceptació o no del «fet cátala», així com el fet 
de sentir-se mes o menys integrat a Catalunya i de teñir major o menor interés per 
participar de les seves institucions i, conseqüentment, de voler participar o abste-
nir-se en les eleccions autonómiques catalanes. Per tot aixó, i en la mesura en 
qué, d'una banda, durant la campanya electoral de les darreres eleccions autonó
miques (1995), el candidat del Partit Popular plantegés la qüestió de la discrimi
nado del castellá obertament; i, de l'altra, s'assolís un significativament major 
nivell de participado que en darreres convocatóries, ens va portar a plantejar, ais 
grups de discussió, la possibilitat de si una candidatura es presentes obertament 
com a defensora deis castellanoparlants des de la perspectiva de l'idioma podría 
suposar un augment de la participado electoral entre aquells sectors de la pobla
d o immigrada que, a causa de la «imposició» del cátala, se senten discriminats. En 
termes generáis, les respostes acceptaven la possibilitat que una defensa oberta 
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deis castellanoparlants en termes lingüístics pogués fer créixer la participació, 
pero amb significatius matisos. D'una banda, s'assenyala que, en la mesura que 
en les darreres eleccions la defensa del castellá fou protagonitzada peí candidat 
d'un partit de dretes, mentre que els immigrants abstencionistes son majoritária-
ment d'esquerres, l'augment de participació assolit en les eleccions del 1995 pot 
haver estat la conseqüéncia de la major confrontació i incertesa electoral existents 
en aquells moments, i al fet que aquelles eleccions autonómiques podien consi-
derar-se unes «primáries» de les eleccions generáis que havien de celebrar-se pocs 
mesos després. Per aixó alguns deis participants deis grups de discussió manifes-
tessin convencuts que si un partit d'esquerres s'atrevís, per exemple, a dir «no» a 
la llei del cátala, la participació en les eleccions autonómiques podria resultar 
beneficiada. 

Para esas personas que sienten el catalán como una imposición, yo creo que sí [se 
decidirían a votar en las elecciones autonómicas]. (Antonio, Santa Coloma) 

Un partido que ofreciera un programa realmente no nacionalista, que hablara de la 
lengua, y da igual que sea el castellano o el catalán, como un derecho y que jamás 
podría ser impuesto como una obligación... yo creo que sí [podría posibilitar un 
aumento de la participación electoral]. Yo creo que si realmente tomara cuerpo 
como algo más allá del PP, podría arrancar votos a la abstención. Si fuera otra per
sona la que liderara esa plataforma [Convergencia Cívica Catalana] creo que tendría 
más resultado que al ser liderada por el Vidal Quadras porque le queda lo que es 
el sello PP. (Mercedes, Santa Coloma) 

Yo pienso que ese grupo [que defendiera abiertamente el castellano] aglutinaría a 
toda una serie de gente de derechas. Bueno, no sé... la cuestión es que, yo me ima
gino, que viniendo la iniciativa del señor que viene, del señor Vidal Quadras [..,], 
aunque una iniciativa de este tipo pretenda crear simpatías en gente, digamos, no 
políticamente de derechas pero que en un momento dado puede sentirse agredido 
por una determinada norma lingüística, al final, a mí me suena bastante de dere
chas, anti, en el sentido anticatalán. En ese sentido, creo que tendería a aglutinar a 
gente de este tipo [de derechas]. (Eva, I'Hospitalet) 

4.3. Conchisions 

En aquest capítol hem presentat les explicacions que els propis abstencio
nistes donen a la seva decisió de no votar. Com ja hem dit a la introducció, aixó 
no implica que nosaltres assumim que aqüestes son les causes reals per les quals 
no voten, sino que es tracta de com aquests ciutadans interpreten i justifiquen el 
seu comportament. El métode utilitzat no ens permet tampoc dir quin d'aquests 
discursos és estadísticament mes important, sino que el que pretén és reconstruir 
els arguments profunds i donar veu ais propis protagonistes coneixent la seva 
propia interpretado deis fets. Pero aquest no és el tema d'aquest capítol i per tant 
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reprendrem aquesta discussió sobre les explicacions de l'abstenció autonómica en 
la conclusió final. El que volem fer dones en aqüestes conclusions és, primer, sin-
tetitzar aquests discursos que acabem de presentar. En segon lloc, apuntarem 
alguns elements que contribueixen a enllagar-los i a fer que no es tracti tant de 
sis discursos aillats, sino que malgrat ser diferents i no formar part d'una inter
pretado global compartida per tots, teñen punts de connexió i no responen a sis 
tipologies d'abstencionistes clarament diferenciades. 

El primer argument per no votar en les eleccions autonómiques apunta a la 
seva menor importancia. Alguns participants les creuen innecessáries i molts es 
consideren poc informats sobre el que hi ha en joc. Davant la tradició d'institu-
cions com el municipi o Pestat, el govern autonómic apareix per aqüestes perso
nes com una realitat desdibuixada, amb funcions confuses i que, en tot cas, resul
ta menys significatiu en les seves vides que institucions mes poderoses o mes 
properes. 

Un segon discurs posa l'accent en la crítica ais partits i a la vida política en 
general. Hi ha critiques genériques al seu funcionament, que en bona lógica hau-
rien de portar a abstenir-se en qualsevol tipus d'elecció, pero també hi ha quei-
xes mes concretes contra l'actuació deis partits en Parena política catalana: en 
política autonómica, aquests s'assemblen mes que en política estatal, presenten 
menys diferenciació i, probablement com a resultat d'aixó, hi ha manca d'oposi-
ció i de confrontado, i dona lloc a una via política poc estimulant i buida de con-
tingut. 

El tercer argument posa Pémfasi en la manca de competitivitat i d'alternati-
ves. No sois el resultat de les autonómiques sembla estar escrit abans que aqües
tes se celebrin, sino que la visibilitat de les altematives a CiU és molt escassa. La 
percepció de gran desigualtat entre els competidors és poc engrescadora i aques
ta s'agreuja amb el fet que els líders presentats per Poposició son poc coneguts i 
consideráis amb insuficient solidesa per enfrontar-se amb garanties a Pujol. 

Un altre deis discursos apareguts considera que la política catalana és mono-
temática i consensual. Es a dir, els partits semblen interessar-se sois per la qüestió 
nacional i, a mes, comparteixen básicament una mateixa postura catalanista en 
aquest tema. Els problemes que mes preocupen a aqüestes persones (atur, desi-
gualtats...) no apareixen al seu entendre en l'actuació quotidiana deis partits polí-
tics catalans, obsessionats únicament en parlar de competéncies i de qüestions iden-
titáries, en les que es percep un gran acord entre les principáis forces polítiques. 

Un altre tema que genera distanciament envers la política catalana és Pen-
frontament entre unes identitats nacionals compartides per part de sectors de la 
població immigrant amb la percepció de Pexisténcia d'un nacionalisme al qual 
consideren hegemónic i excloent. En aquest discurs, la Catalunya oberta i plural 
que van arribar s'ha transformat en una Catalunya que els vol imposar una cultu
ra que, precisament per ser imposada, no consideren com a propia. 

Finalment, un aspecte especialment citat d'aquest conflicte cultural és el tema 
de la llengua. Sobretot entre la població de mes edat, la seva vida a Catalunya 
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s'ha desenvolupat en castellá i perceben com una dificultat i en alguns casos fins 
i tot com una agressió el fet que se'ls vulgui imposar una altra llengua. Alhora, es 
manifesta una gran incomprensió respecte a la importancia que se li dona a un 
tema que aqüestes persones no consideren tan prioritari. 

En cada un deis grups es va produir una especial combinació d'aquests dis
cursos. Potser el factor mes comú a tots ells era la qüestió nacional, tot i que pre-
nia una forma molt diferent en cada un d'ells. A Viladecans, identitat i llengua no 
eren percebuts com a causa directa i fonamental de l'abstenció, tot i existir 
referéncies a un nacionalisme excloent, que deixava fora del joc polític les 
opcions no nacionalistes. En general, una percepció d'integració no plena per part 
d'aquest grup era mes aviat el rerafons d'un menor interés i informado, que 
incloi'a la política en general, pero la política catalana mes en particular. A 
PHospitalet la crítica predominava clarament per sobre de la desinformació. Els 
partits i la política eren objecte de moltes observacions critiques, pero aqüestes 
s'accentuaven quan es parlava de política catalana. La connexió estava en aquest 
cas en l'agenda política deis partits catalans, centrats en la qüestió nacional, i obli-
dant adregar els problemes priorítaris de la població. Finalment, a Santa Coloma 
apareixia el discurs mes marcadament antinacionalista, que percebia les polítiques 
de la Generalitat com una agressió envers els immigrants, de la qual CiU era la 
principal responsable i els altres partits els cómplices mes o menys actius, con-
formant aquest escenari d'irrelleváncia per a alguns i de rebuig actiu per part d'al-
tres a les eleccions autonómiques. En conclusió, cada grup combinava de fet, a la 
seva manera, alguns deis diversos factors apuntats fins aquí, i donava lloc a dis
cursos diferents en la seva conformació global, pero amb clares interseccions en 
el seu rerefons. 

Tenim, dones, sis aspectes diferents que han aparegut al Uarg deis grups. 
Alguns deis participants feien constant referencia a un d'ells, mentre altres com-
binaven diferents explicacions i negaven la importancia d'altres. Aquests sis dis
cursos no suposen l'existéncia de sis grups d'abstencionistes amb motivacions 
diferents. Tampoc es tracta de sis elements que formin part d'una explicació glo
bal on es trobin tots aquests aspectes. Pero, alhora, entre aquests discursos hi ha 
obvies connexions, plantejades de forma mes o menys explícita per part deis par
ticipants. Així, en la manca d'informació entorn a les eleccions hi ha un compo-
nent de visibilitat (segon ordre), pero també un de menor atenció conscient peí 
fet de ser una política en cátala i percebuda com a monotemáticament naciona
lista. La irrelleváncia de les eleccions o la desconnexió entre preocupacions ciu-
tadanes i agenda institucional es viu mes intensament per la sensació d'exclusió 
d'alguns i peí desenvolupament d'aquestes realitats en una llengua que no senten 
com a propia. La manca de competitivitat és el reflex d'una situado que presen
ten les enquestes i difonen els mitjans i els líders d'opinió, pero també el resultat 
de la crítica a la manca de diferenciació i d'oposició entre els partits, que es fa 
mes evident en percebre que sois dediquen la seva atenció a la qüestió nacional. 
És a dir, manca d'informació i de relleváncia, visió crítica deis partits i la seva 
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agenda i percepció d'un nacionalisme obsessiu i excloent son discursos diferents, 
acceptats sois parcialment per alguns deis participants, pero que alhora es creuen 
i es reforcen mútuament en la percepció d'alguns d'ells. 

Entre aquest conjunt d'explicacions, algunes d'elles haguessin aparegut sens 
dubte també en altres CCAA: els factors Iligats a segon ordre a gairebé totes elles, 
la manca de competitivitat en la Galicia deis darrers anys, la percepció de trabar
se entre dues cultures al País Base, les critiques globals ais partits a rnolts llocs, 
etc. Potser el que és exclusiu de Catalunya és precisament la combinació de tots 
aquests discursos, que sense oferir una explicació integral de l'abstenció autonó
mica, perqué el que aquí han aparegut son mes aviat un conjunt de factors dife-
renciats, conforma un panorama particular i que porta a determináis sectors a sen-
tir-se menys motiváis i a deixar de votar amb especial facilitat. 





CONCLUSIONS 

Les eleccions autonómiques catalanes registren taxes d'abstenció particular-
ment altes. En cap d'aquestes eleccions s'ha aconseguit que dos de cada tres cata-
lans votessin i en alguna no ha faltat tant perqué la meitat deis catalans amb dret 
a vot es quedessin a casa. Hem vist que Pabstenció diferencial, aquella que es 
dona en aqüestes eleccions i no en les generáis, és mes alta que en cap de les 
possibles unitats de comparado utilitzades (altres regions europees i CCAA de 
PEstat espanyol), singularitzant aquest comportament a Catalunya no tant per la 
seva existencia com per la seva intensitat. A algunes CCAA, Pabstenció diferencial 
ha estat molt irregular en fundó de com ha evolucionat la conjuntura política esta
tal, mentre que a Catalunya no hi ha hagut eleccions autonómiques que no hagin 
suposat una desmobilització de mes de 300.000 persones respecte a Pelecció ante
rior, arribant aquesta xifra a prop de 800.000 en un cas. A mes, i a diferencia 
també del que passa a altres llocs d'Espanya i d'Europa, Pabstenció és mes gran 
en les eleccions autonómiques que en les municipals, mostrant que aquelles 
teñen quelcom de particular. 

De fet, bona part d'aquesta abstenció és resultat del que coneixem com a 
efecte de les «eleccions de segon ordre», que es dona en totes aquelles que no 
son considerades com les mes importants a tots els paísos del nostre entorn. A 
Catalunya, les eleccions de segon ordre mes participatives foren les municipals de 
1987 (68,5%), que coincidien amb les primeres eleccions europees. Totes les elec
cions de segon ordre restants han quedat lluny d'aquesta xifra. Fins i tot aquest 
maxim de participado de 1987 va quedar molt lluny de les xifres que s'arriben a 
assolir en eleccions generáis (80,7%, Pany 1982). És a dir, per un costat cal des
tacar que mes de 2.000.000 de catalans han deixat de votar en les eleccions que 
menys interés han despertat (autonómiques de 1992, europees de 1989 i 1994), 
pero cal dir també que en totes les eleccions de segon ordre, han estat gairebé 
un milió i mig els ciutadans que han deixat de votar. Fins i tot en les eleccions 
generáis de 1989 se supera aquesta xifra d'abstencionistes. 

Qué vol dir aixó? Que quan arriba una convocatoria que no compta amb sufi-
cients aHicients i que no genera especiáis esforgos mobiiitzadors deis partits, 
intensos debats mediátics i Uargues sobretaules amb converses sobre política en 
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les famílies «normáis», on la política no ocupa un espai central de les seves preo-
cupacions quotidianes, hi ha importants sectors de població que es queden a casa 
s'esculli el Parlament de Catalunya, el d'Europa o l'Ajuntament de Viladecans. Per 
tant, bona part de Texplicació del fenomen que aquí ens interessa, l'abstenció en 
les eleccions autonómiques catalanes, té poc a veure amb el fet de ser autonó-
miques o de trobar-nos a Catalunya i pot aplicar-se exactament igual a les elec
cions municipals catalanes o a les regionals franceses. Per exemple, l'abstenció en 
les eleccions autonómiques catalanes no sol superar en mes de 100.000 persones 
la que es produeix també en eleccions municipals, mostrant que la diferencia 
principal se sitúa entre aquest conjunt de convocatóries i les de primer ordre i no 
en factors exclusius de les eleccions autonómiques. 

Pero a Catalunya aquest fenomen presenta una intensitat superior a la d'al-
tres indrets. De fet, la major part de Catalunya s'assembla al País Base, a Espanya 
o a Europa, pero una part molt concreta i fonamental de Catalunya presenta trets 
molts diferenciats: Tarea metropolitana de Barcelona i especialment alguns muni-
cipis d'aquesta. En aquesta zona ens trobem una mitjana de 15,5% d'abstencio-
nistes diferenciáis, que arriben al 18% si excloem Barcelona del cálcul. Podríem 
dir a partir del raonament seguit fíns aquí que, d'aquests, aproximadament la mei-
tat son normáis. És a dir, es corresponen ais que també es produeixen al Girones 
o a l'entorn de Bilbao. Pero qué succeeix perqué també deixi de votar Paltra mei-
tat? Aquest sector d'abstencionistes té una importancia que va mes enllá del seu 
gruix quantitatiu, donat que la seva major homogeneítat territorial i, per tant, la 
seva major diferenciado respecte al conjunt de la població catalana, provoca un 
problema afegit de representativitat en les institucions democrátiques catalanes, 
que es queden sense representar un sector concret de la ciutadania. 

És a dir, des del punt de vista de les conseqüéncies de l'abstenció és tant 
important que els abstencionistes siguin molts, com que siguin diferents a la resta 
de la població. De tota manera, a l'hora de comprovar per mitjá de dades d'en-
questa si efectivament aquests abstencionistes eren molt diferents al conjunt de la 
població, el balang ha estat mixt. D'una banda, hem constatat una serie de carac-
terístiques que diferencien aquesta població del conjunt deis ciutadans de 
Catalunya: son mes joves, tendeixen a ser menys escolaritzats i amb menys recur
sos (quan controlem els altres factors), hi ha mes immigrants (especialment poste-
riors a 1970), persones no creients, no polititzades i votants socialistes d'eleccions 
generáis. D'altra banda, cal dir també que l'abstenció autonómica és plural i hi tro
bem representado de tots els collectius socials. A mes, alguns deis trets que l'ha-
vien caracteritzat en les darreres décades, el predomini d'immigrants i de votants 
socialistes, tendeix a reduir-se, i homogeneftzar parcialment la seva composició. 

En el nostre intent d'entendre l'abstenció autonómica, les explicacions 
adients per a aqüestes dues situacions (segon ordre i singularitats del cas cátala) 
ens han aparegut combinades. Tot i que en cada elecció autonómica hi hagi un 
nombre important d'abstencionistes diferenciáis, també és cert que les trajectóries 
de vot individual son complexes i sovint resulten impossibles de reconstruir donat 
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el poc interés en guardar record d'un fet tan poc central en la vida de molta gent 
com és el vot. En la realitat, dones, mes que abstencionistes diferenciáis perfec-
tes, votants en eleccions generáis i abstencionistes en autonómiques, el que tro-
bem son abstencionistes intermitents. Gent que han deixat de votar en algunes 
ocasions, en alguns casos seguint patrons de comportament clarament delimitats 
i en molts altres amb trajectóries mes errátiques, incompletes o difícils d'interpre-
tar. Per aixó, entre els grans. discursos que hem identificat mitjan^ant els grups de 
discussió, hem de destriar entre aquells que afecten al fenomen mes general de 
les eleccions de segon ordre, d'aquells que resulten mes específics de les elec
cions autonómiques catalanes, considerant alhora que alguns d'aquests factors 
teñen components d'ambdues situacions. 

És important precisar que el que segueix no és una síntesi deis discursos deis 
participants en els grups, que s'ha fet al capítol 4, sino la nostra reinterpretació 
deis seus discursos, després de fer-ne una lectura crítica i de creuar-ho amb les 
restants informacions aparegudes en aquest treball. És probable que, almenys en 
alguns aspectes, els emissors origináis deis missatges no es reconeguin en les nos-
tres explicacions. 

Com a altres llocs, es vota menys en aqüestes eleccions perqué bona part de 
la població les considera menys importants. Com deia un deis membres deis 
grups «bueno, pues en éstas no voto y me voy a las que creo que son más impor
tantes». Aquesta manca d'allicients pot afectar aquelles persones que per menor 
interés, politització o educado, obtenen menys satisfacció de l'acte de votar, o a 
aquelles que per estar menys informades o amb pitjor salut, votar els suposa un 
esforg mes alt: «Sólo voto en las generales y nada más. Un poco porque soy 
mayor.... No sé, no me encuentro muy bien y no me da por ir>. Perqué la 
Generalitat es considera innecessária, perqué es percep com una entitat que sois 
administra decisions preses a altres llocs o perqué s'han explicat o entes poc les 
seves funcions, una part de la població no troba prou motius per anar a votar: «a 
uno le interesa más a la hora de apoyar, apoyar más al que tiene el poder que al 
que es el intermediario»». També resulta curios que alguna gent justifiqui algunes 
de les seves abstencions (i, principalment, les autonómiques) per desinterés gene
ral per la política o per un desencantament global envers els partits i/o la políti
ca institucional. Aquest raonament hauria de portar, en tot cas, a una abstenció 
permanent, pero el fenomen que sembla donar-se mes aviat és el d'aprofitar 
aquelles convocatóries on el vot no és crucial per a expressar aquesta voluntat de 
crítica, mentre que en eleccions excepcionalment importants s'acaba sovint anant 
a votar malgrat tot, i encara que sigui per evitar que guanyi el pitjor. 

Les altres explicacions sí semblen mes própies de la realitat catalana, tot i que 
no sigui del tot inversemblant pensar que puguin donar-se en certa mesura en 
altres CCAA: així, poden haver-hi altres casos on els candidats opositors siguin 
poc coneguts, on les majories están clares i consolidades (Galicia, Extremadura) i 
on hi ha hagut una forta immigració que pot sentir-se entre la cultura d'origen i 
la de recepció (a les árees metropolitanes de Madrid i Bilbao). Pero en tots 
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aquests casos hi ha bones raons per pensar que es tracta de factors que, tot i no 
ser exclusius, se senten de forma mes intensa a Catalunya. 

Entre aquests, un d'ells parteix d'una realitat sociológica, tot i que un conjunt 
de decisions polítiques hagin contribuít a reforcar-lo: en fundó de l'origen, del 
lloc on s'ha viscut i de Factitud adoptada existeixen a Catalunya molt diversos 
graus de relació amb cada una de les llengües i, en general, amb la qüestió 
nacional. Aquesta situació sí presenta trets particulars, perqué entre les restants 
zones receptores d'immigració, Madrid no té llengua propia i al País Base Tus de 
Feuskera és minoritari entre la propia població basca, de manera que ni la vida 
política es desenvolupa íntegrament en Euskera, ni és la llengua habitual en la 
relació entre Fadministració autonómica (i municipal) i els ciutadans, ni és la llen
gua exclusiva de la televisió autonómica. Així, almenys per part de la població 
immigrant que viu a Catalunya, la llengua constitueix un aspecte destacat del fet 
diferencial i sobre ella projecten les seves actituds i sentiments relatius al seu grau 
d'integració en la societat catalana. Per a aquests sectors, el predomini ciar del 
cátala com a llengua oficial de la política catalana i Fexisténcia d'una cultura 
nacionalista que perceben també com a oficial (en tant que compartida per gai-
rebé totes les elits polítiques) els porta a no voler integrar-se en un projecte poli-
tic i cultural que no poden compartir precisament per aquesta dimensió naciona
lista, que perceben com a excloent. La percepció que els discursos son 
predominantment nacíonalistes en les campanyes autonómiques porta fins i tot a 
la paradoxal acceptació implícita que aquesta és la postura «políticament correc
ta», la postura «catalana», identificant així de forma exclusiva com a cátala el que 
és nacionalista. Fins al punt que aquells partits que son presentats com a «no cata-
lans» deixen de teñir sentit en unes eleccions que es consideren «catalanes»: 
«Porque yo he oído al líder éste que había aquí del PP, que es de Cataluña, que es 
catalán-catalán, porque lo oyes hablar y tiene un catalán cerrado. Pero como es 
de un partido que no es de Cataluña, no es catalán. Eso lo he oído cientos de veces. 
Entonces claro, la gente de oír, oír, oír y mucha gente ya pasa de ir a votar. Porque 
dicen, «si ciertos partidos no son de Cataluña, entonces ¿para qué voy a votar yo.^. 

Mes enllá d'aquest discurs, generat en la sensació d'exclusió respecte ais trets 
básics de la política catalana, la llengua té un impacte mes genéric pero tant o 
mes important: un sector significatiu de població immigrant, per rebuig en alguns 
casos i per comoditat en altres, «desconnecta» quan escolta política en cátala. 
Desconnectar pot voler dir no escoltar en alguns casos, pero sobretot vol dir no 
seguir els mitjans de comunicació en cátala, precisament aquells on la informació 
sobre política catalana és mes rica i abundant. Aixó té, almenys, dues conse-
qüéncies: en primer lloc, un sector de públie molt mes desinformat sobretot el 

F 

que té a veure amb les eleccions autonómiques. Portat al seu extrem és el discurs 
d'aquell informant que diu «es que ni me entero cuando son las autonómicas». 
Pero, sense arribar a aquest punt, provoca que alguna gent no conegui altres can-
didats ni ofertes programátiques que les de CiU i Pujol: «Hasta 15 o 20 días antes 
de las elecciones, no se conoce a los otros candidatos que pueda haber». En segon 
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lloc, la dependencia informativa de mitjans en castellá i/o d'ámbit estatal dona lloc 
també a una informació molt mes parcial sobre quins son els temes centráis de la 
política catalana. La política catalana troba ressó en aquests mitjans quan hi ha 
una polémica sobre la llengua, pero no quan l'oposició critica les prioritats pres-
supostáries deis governs de CiU. Com a resultat, els públics que depenen infor-
mativament d'aquests mitjans tendeixen molt mes a creure que la política catala
na consisteix, de forma gairebé exclusiva, en una competido per veure qui és mes 
cátala que el seu adversari polític. És a dir, la doble comunitat lingüisticoinfor-
mativa no sois té efectes en el terreny de les identitats nacionals, sino que agreu-
ja el fenomen del segon ordre («ni me entero»), contribueix a construir la imatge 
de la manca de competitivitat i de manca d'oposició i a donar una imatge de la 
política catalana com un etern debat monográfic sobre catalanisme. 

Pero óbviament, tampoc podem reduir tots aquests temes a una qüestió de 
consum de mitjans d'informació. La queixa entorn a un excessiu predomini de la 
qüestió nacional en el debat polític cátala apareixia també entre el sector d'infor-
mants mes ben informat, tot i poder estar condicionat per la coincidencia entre el 
desenvolupament deis grups i el debat sobre la llei del cátala: «Claro, porque el 
debate en términos de lucha contra el paro, la cuestión de la corrupción, una 
mayor democratización de las decisiones... Todos esos campos no se tocan». Óbvia-
ment, aquests temes formen part del debat polític cátala, de l'activitat parla
mentaria i de la campanya electoral d'alguns partits, pero el seu ressó no arriba a 
aquests sectors de població que segueixen percebent unes elits polítiques obses-
sionades, no en millorar la situado de l'ocupació, sino en si les prestacions s'han 
de cobrar en cátala o castellá. 

L'altre gran element característic de les eleccions autonómiques catalanes és 
la incapacitat per fer visible un projecte altematiu: «si no hay confrontación, ni se 
ve que pueda haber un cambio, la gente no va>. Aquests sectors de la ciutadania 
no perceben que existeixi una tasca clara d'oposició, ni que es formuli cap pro
jecte diferent a l'existent. En aqüestes circumstáncies les eleccions es convertei-
xen en un «Barca-ComposteHa», on reaiment sois juga un equip i on ningú dubta 
de quin será el resultat. Com succeeixi sovint amb aquests partits, la gent veu que 
l'equip no el necessita i que donat l'interés, es pot seguir el partit des de la TV o 
des de la platja. Son gent que «Vota Felipe y vota Corbacho* (que no son sois figu
res mes o menys conegudes, sino que simbolitzen tot un conjunt de realitzacions 
palpables i concretes), pero que quan diuen «Obiols no sabemos quién es» están 
dient també que no saben que podría voler dir una • Catalunya amb un altre 
govern, perqué ningú els ho ha explicat. 

Tot plegat conforma un panorama pie d'incomunicacions: ciutadans que no 
volen escoltar, mitjans de comunicació que no expliquen i partits polítics que son 
incapacos de fer-se sentir, conformen una situació on es veu una institució des-
dibuixada, de la qual la política (o, almenys la política que interessa aquesta gent) 
está absent i per la qual no val la pena molestar-se en anar a votar. 
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El problema está en el fet que la decisió d'aquests sectors contribueix també 
a definir aquesta política i aquesta institució, i les converteix en escenaris plagats 
d'abséncies: abséncia d'un sector significatiu de la ciutadania que s'ha quedat a 
casa, abséncia (o, almenys, percepció d'abséncia i aixó és al final el que compta) 
de temes fonamentals en l'agenda de debat polític, abséncia de competitivitat i, el 
que és mes greu, abséncia d'alternatives. I no es tracta de desitjar que guanyi una 
forga política o una altra sino d'evitar que en la política catalana acabi havent-hi 
la principal i pitjor de totes les abséncies possibies: abséncia de política. Aixó con
vertiría l'autogovern de Catalunya en pura administrado i aquest model, que pot 
funcionar en realitats subestatals d'altres paisos, no sembla teñir res a veure amb 
el que es demanava, amb alió de «llibertat, amnistía, estatut d'autonomia». 

Finalment, és possible treure alguna conclusió sobre la importancia de cada 
un d'aquests discursos i sobre la seva possible evolució? Amb les dades utilitza-
des en aquest treball no podem plantejar conclusions definitives a aquesta pre
gunta. L'análisi de la composició de l'abstenció en diferents eleccions i l'aparent 
tendencia a la disminució d'alguns deis seus trets mes característics (menys pre-
domini del PSC, major similitud entre els grups definits peí seu coneixement del 
cátala) faria pensar en certa tendencia favorable a la pérdua d'importáncia d'al
guns deis factors relacionáis amb la llengua i la cultura, peí propi procés de reem-
plagament intergeneracional, ajudat potser per cert procés de retorn a les zones 
origen d'alguns grups d'immigrants. Pero, d'altra banda, cal recordar que l'abs
tenció és sempre el resultat de la interacció entre un conjunt de predisposicions 
sociológiques i l'estratégia deis partits polítics i les institucions, que mes aviat ha 
provocat el refor^ament d'aquests discursos culturáis en el darrer temps. Les 
tendéncies sociológiques de fons son, per tant, favorables a una normalització de 
l'abstenció diferencial catalana, que podria explicar-se cada cop mes en termes de 
segon ordre i de competitivitat. Pero el resultat final de tot aquest procés está 
sobretot en mans deis partits, deis governants, deis mitjans de comunicado i, per
qué no, del conjunt de la societat civil que viu i treballa a Catalunya. 
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